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RESUMO 
 
 
Esta dissertação tem por objetivo analisar e apresentar possibilidades que facilitem a 
consciência corporal do ator para o desempenho da cena, apoiando-se nos conceitos da 
anatomia e da cinesiologia. Parte-se do pressuposto de que o ator, ao conhecer a sua estrutura 
orgânica, estimula a sua percepção corporal e a consciência dos movimentos necessários à 
criação do papel. No campo das Artes Cênicas a pesquisa se apóia na ideia de proporcionar o 
treinamento do ator por meio de técnicas corporais que o levem a ampliar o conhecimento de 
si próprio para atingir prontidão necessária à encenação e tem como eixo o trabalho das ações 
físicas e como referências o Método das Ações Físicas de Stanislávski, o Teatro Laboratório 
de Grotowski e a Antropologia Teatral de Barba. Além das referências e cruzamentos teóricos 
a pesquisa é caracterizada como estudo de caso com enfoque descritivo, de abordagem 
qualitativa, uma vez que discute e questiona, por meio de relatos de atores e experiências 
práticas realizadas em salas de ensaio, se a inserção de conteúdo relativo ao construto 
orgânico do ser humano no contexto da preparação corporal, sob o ponto de vista da anatomia 
e da cinesiologia, com o suporte do Pilates e da Reeducação Postural Global (RPG), pode 
propiciar o ator a acessar a consciência corporal no intuito de facilitar o processo de 
composição das ações físicas na construção de um papel. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis aims to analyze and present possibilities to facilitate body awareness actor for the 
performance of the scene, leaning on the concepts of anatomy and kinesiology. It starts from 
the assumption that the actor, to know its structure, stimulates your body perception and 
awareness of movements needed to create the role. In the Performing Arts field the research is 
based on the idea of providing the actor's training through body techniques that lead to 
increase the knowledge of himself to achieve readiness needed for staging and its axis is the 
work of physical actions referenced by Method of Physical Actions of Stanislavsky, 
Grotowski Laboratory Theatre and the Theatrical Anthropology Barba. Beyond references 
and theorists cross the search, characterized as a case study with a descriptive and qualitative 
approach, discusses and questions, through reports of actors and practical experiments carried 
out in rehearsal rooms, if the inclusion of content related to organic construct the human body 
in the context of preparation, from the point of view of anatomy and kinesiology, with the 
support of Pilates and Global Postural Reeducation (RPG), may provide the actor to access 
the body awareness in order to facilitate the composition process of physical actions over the 
development of a scenario. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O corpo humano e sua estrutura orgânica são continuamente moldados e adaptados 

pelo homem por meio das ações e movimentos que precisa realizar para dialogar com o 

mundo. Assim, corpo é vida biológica, mas também é texto, é contexto, é gerador de códigos 

comunicativos e linguagem formadora de redes sociais e culturais. 

No campo das Artes Cênicas, o corpo que pretende conceber e assumir novas 

características físicas apropriadas ao percurso da encenação é o do ator que, com suas 

habilidades técnicas e domínio corporal tenta propor através do seu universo gestual, as 

conjecturas próprias daquele corpo que intenciona representar. Acredita-se que o ator possa 

codificar o corpo enquanto matéria orgânica, para poder utilizá-lo como canal de expressão, 

entendendo-o como unidade psicofísica, e fazê-lo funcionar como material primário, como 

elemento estruturante dos procedimentos expressivos, mas também como estrutura de relação 

e conexão com o mundo. 

Ao se preparar para a cena, o ator se utiliza de sua estrutura orgânica para efetivar a 

transição e a transcrição do seu corpo base frente à necessidade de construção do esquema 

corporal proposto pelo discurso artístico. Deste modo, considera-se a possibilidade de 

propiciar ao ator o entendimento da sua estrutura orgânica por meio do estudo do corpo 

humano e sua relação com o trabalho das ações físicas na construção do papel. 

O conceito de ação física foi elaborado pelo encenador russo Constantin Stanislávski 

(1863-1938) a partir de sua prática teatral, durante sua segunda fase de trabalho, o Método das 

Ações Físicas. A ação física se refere a um movimento cênico realizado com intencionalidade, 

envolvido por impulsos que levem o ator a atingir seus objetivos. Para Stanislávski o ator 

deveria inicialmente elaborar a sequência das ações físicas para depois construir as ações 

verbais e a memorização do texto. A ação, o movimento, seria a base da arte que o ator busca. 

O trabalho das ações físicas pretende desenvolver aspectos interiores e exteriores da 

personagem, em que toda ação deve ter uma justificativa interior, portanto, lógica, coerente e 

real. Com o aprofundamento do estudo sobre ações físicas, a centralidade da atuação passa a 

ser o corpo, uma vez que é nele que a ação ocorre. Esse conceito será desenvolvido em 

capítulos subsequentes. 

O ator, por meio das ações físicas, utiliza a estrutura biológica, o seu corpo físico, para 

estabelecer entremeios relacionais que são expressos por gestos e movimentos. O corpo 

analisa alterações advindas das atividades ocorridas em seu meio e molda suas condições 

estruturais e psíquicas diante do contexto sócio-econômico-cultural, agindo, reagindo e 
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interagindo com seu conjunto orgânico por meio de movimentos. Assim, movimentos 

corporais ocorridos em frações de segundo, em olhos, sobrancelhas, mãos, dedos, pernas, 

coluna constituem um importante terreno para promover relação entre o biológico e o cultural. 

Entretanto é possível pensar até que ponto o ator conhece e tem propriedade relacional 

com este corpo, para apropriar-se dele com o objetivo de construir ações físicas para a cena, 

no que se refere à Anatomia, ciência que estuda a as porções corporais, sua localização e 

função na estrutura biológica, e à Cinesiologia, ciência que delimita os termos relacionados 

aos movimentos corporais e suas relações com o mundo. Mais ainda: se é imprescindível esta 

consciência corporal ou dela se pode abdicar para efeito de composição da cena.  

O interesse sobre essas questões surge desde o momento em que as relações pessoais 

do pesquisador, imbricadas entre os campos da Saúde e das Artes Cênicas, se estreitaram, ao 

longo de cursos e encenações realizadas desde o ensino médio até a profissionalização. 

Ao terminar a graduação em Fisioterapia quase simultaneamente com o ano em que fiz 

um dos cursos mais importantes da minha carreira artística, o Curso Livre de Teatro da 

UFBA1, em 1999 e 2000 respectivamente, pude ampliar meus questionamentos e não 

restringi-los apenas à pessoa do pesquisador, mas aos demais colegas de cena que 

questionavam e eram questionados sobre a melhor maneira de dispor o corpo no espaço. O 

Livre, como é carinhosamente conhecido o curso, me permitiu efetivar o registro de ator 

profissional na Delegacia Regional do Trabalho. A seguir vieram outros cursos e com estes o 

aperfeiçoamento tanto no campo das Artes Cênicas, quanto no campo da Saúde. 

Na condição de profissional das Artes Cênicas, em especial como ator, embora 

também tenha mantido estreita relação com a dança de salão por cerca de dez anos, sempre 

me senti cobrado pela necessidade da presença cênica. Ao longo do tempo pude então 

perceber que os estudos do corpo humano em que estive inserido, em distintas perspectivas, 

de algum modo, facilitaram a construção das estratégias corporais que oportunamente 

dialogavam com as encenações. 

                                                 
1 O Curso Livre de Teatro da UFBA (Universidade Federal da Bahia) é um projeto de extensão, 
promovido pela Escola de Teatro da UFBA e que oferece anualmente, de forma intensiva, noções e 
técnicas fundamentais para o exercício da arte do ator. Criado em 1985, o Curso Livre, tem desenvolvido 
anualmente oficina de iniciação ao teatro e de aperfeiçoamento para o ator, com aulas diárias de expressão 
corporal e vocal, artes visuais, interpretação, canto e dramaturgia. Ao longo dos seus 30 anos de existência, 
possibilitou a formação de centenas de profissionais de artes cênicas, permitindo, dentre outros 
objetivos, a descoberta de vocações e talentos, oportunizando o desenvolvimento de técnicas e 
habilidades específicas e a percepção de dimensões éticas, sociais e políticas vinculadas ao ofício da 
interpretação. 
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A constante percepção acerca da relação entre os modelos de corpo, vistos na Saúde e 

na Arte, levou a inquietação e inspirou questionamentos acerca do conhecimento da estrutura 

corporal por parte do profissional de artes cênicas, em especial o ator. O objetivo por ora 

almejado é tentar perceber se é possível facilitar a preparação do ator e a sua composição 

corporal no processo de desenvolvimento de uma encenação ao estimular a sua consciência 

corporal e entrecruzar conteúdos relativos ao estudo do corpo humano com conceitos e 

práticas das Artes Cênicas, em especial o teatro. A perspectiva da análise é focada na 

construção das ações físicas, por de meio técnicas corporais no treinamento do ator. 

A ação física, assim instituída e nomeada, no âmbito do teatro, pela sua característica 

expressiva e sua perspectiva relacional, exige muito do corpo do ator e da sua compreensão 

sobre o ato de mover ao envolver mecanismos atencionais e perceptivos para a tomada de 

decisão do movimento em si. No processo de construção do espetáculo, é possível reconhecer 

a utilização de diferentes matrizes técnicas, estéticas e poéticas desde a sua concepção até a 

apresentação final. 

 Acredita-se que, para criar o seu papel, o ator deve saber utilizar as matrizes com a 

finalidade de adquirir e/ou intensificar a presença cênica. Isto quer dizer: usar a totalidade do 

seu corpo físico enquanto matéria, com limites predefinidos pela interligação da conjuntura 

óssea, ligamentar e muscular, porém, possíveis de serem transpostos ao estimular no ator a 

consciência corporal sobre a sua própria estrutura; uma estrutura que age, reage, pensa e se 

movimenta para atingir esferas de contextualização social, psíquica, perceptiva e afetiva.2 

Neste contexto, o corpo estabelece uma relação multissensorial com o meio no qual 

está inserido, em que percebe e é percebido, ao utilizar de referenciais dos órgãos dos sentidos 

e dos movimentos. Do ponto de vista estrutural a Anatomia Humana lista e nomeia as partes 

corporais que perfazem o construto físico que constitui um ser humano. Já a Cinesiologia se 

utiliza de referenciais e de nomenclaturas, que estruturam o que vem a ser o movimento 

humano, suas possibilidades e seus alcances. 

O movimento humano, para ser realizado, depende de músculos, ossos, articulações, 

inervações, receptores. Cada movimento solicita essas estruturas de diferentes maneiras, uma 

vez que o empreendimento do mover depende de uma logística funcional, que está amparada 

                                                 
2 Do ponto de vista prático, posso exemplificar que, em contato direto com a dança de salão, pude utilizar, em 
exercícios e ensaios, nomenclaturas que facilitavam tanto a postura para dançar, quanto o aprendizado da 
sequência e a conseqüente realização dos passos de cada ritmo estudado. O gestual, o formato da perna, a 
expressão facial e a postura mudavam a cada ritmo, o que muitas vezes era sinalizado pelo professor quando 
indicava o membro, ou porção deste, bem como a direção em que deveria ser deslocado ou apoiado, além da 
mudança de posição de cabeça e coluna, para se relacionar com o corpo do outro colega e propiciar a realização 
dos passos.  
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no que o mundo solicita do homem e de como esse indivíduo quer e pode responder a esse 

mundo. 

As ações físicas e seus atributos constitutivos são considerados matrizes geradoras e 

caracterizadas como elemento estruturante do fenômeno teatral. Funcionam como guia 

privilegiado no percurso da discriminação de procedimentos criativos e podem ser 

categorizados em uma partitura organizada dentro de um roteiro cênico para estabelecer uma 

relação de propriedade consciente dos movimentos realizados pelo ator. 

Em A criação de um papel, Stanislávski diz que o corpo é convocável e que o ator 

deve criar a entidade física do papel, mas considera a importância de o ator conhecer seu 

próprio corpo: 

O conhecimento de nossa entidade física é um campo fértil e esplêndido para o 
crescimento. Tudo que aí se planta tem uma base tangível no mundo material. As 
ações baseadas nele ajudam particularmente a estabelecer um papel, porque nesta 
área é mais fácil achar grandes ou pequenas verdades, que produzem fé naquilo 
que estivermos fazendo em cena (STANISLÁVSKI, 2008, p.190). 

 

Diante de tantas exigências naturais ao corpo humano, Stanislávski (1999, p.284), em 

seus treinamentos, sugere que seus atores “pensem no que será exigido do aparelhamento 

facial, vocal e físico para que possam reagir às nuanças mais tênues dos sentimentos 

subsequentes”, indicando a necessidade do preparo adequado do complexo corporal para 

envolver simultaneamente rostos, vocalizações, membro, pensamentos e efetivar ações físicas 

que perpetuem as relações com os demais atores.  

Desta forma, seria possível pensar em propor o treinamento corporal do ator por meio 

do aprofundamento no conhecimento do corpo com base na anatomia, e associá-lo ao 

conceito de ações físicas proposto por Stanislávski na sua segunda fase de trabalho chamada o 

Método das Ações Físicas, bem como ao de partitura de ações apresentado pelo encenador 

polonês Jerzy Grotowski e ampliado pelo criador da Antropologia Teatral, Eugênio Barba. 

Portanto, o foco da pesquisa concentra sua busca na necessidade de ampliar o 

entendimento da estrutura corporal, sob o ponto de vista anatômico, ao profissional das Artes 

Cênicas, para que isto possa aguçar e, talvez, facilitar o seu potencial criativo. A ideia é abrir 

caminhos possíveis para atingir o maior campo relacional, ao potencializar a consciência 

corporal, e funcionar como mais uma vertente dentro do processo de composição cênica. 

De acordo com Bonfitto (2006), para desenvolver o seu processo de composição o ator 

necessita de materiais para executar seu trabalho os quais são classificados em três categorias: 

o material primário o próprio corpo do ator, o material secundário as ações físicas 
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desenvolvidas para o personagem e o terciário os elementos constitutivos das ações físicas, 

matriz base do processo de edificação de um corpo que se pretende cênico. 

Neste contexto, percebe-se que o ator utiliza o próprio corpo físico com seus gestos, 

sua idade e constituição morfológica inatos, para compor a personagem ou desempenhar um 

papel que, talvez, não necessariamente se pareça fisicamente com a sua estrutura biológica. 

Entretanto, talvez seja viável pensar sobre como o movimento humano demanda o 

funcionamento de diversas porções corporais, órgãos e sistemas para, assim, conceber o 

melhor modo de utilizá-las para emitir o discurso compatível com cena. 

A análise corporal leva a crer que a presença cênica, exteriorizada, por vezes até 

estereotipada, teria relação direta com a estrutura física. No entanto, há de se considerar as 

questões trazidas pela proposta da encenação, e pelo próprio ator, tendo que ser ajustadas por 

este último após a compreensão dos motivos que o levam a mover e, assim, expressá-los sob a 

forma de ações físicas. 

Deste modo, levanta-se um questionamento acerca do efetivo conhecimento que o ator 

tem sobre o seu próprio arcabouço, utilizado para se adaptar às características físicas da 

personagem no intuito de estabelecer interação com o espectador, ao realizar as ações físicas, 

a ponto de tornar este último, um fruidor das inquietações sugeridas pela encenação proposta. 

De modo geral, pretende-se facilitar a transição do discurso cênico proposto pela 

encenação para o corpo do ator que funciona como promotor da expressão teatral e gera 

códigos, interage, propõe e estabelece relações durante a representação.  Além disso, 

intenciona-se ampliar o conhecimento sobre a estrutura corporal e suas conexões, por meio da 

anatomia e cinesiologia associadas à utilização de técnicas corporais como o Pilates e a 

Reeducação Postural Global (RPG), para aguçar a consciência corporal e desenvolver maior 

habilidade na composição e realização das ações físicas. 

Com objetivo de responder aos questionamentos levantados, realizou-se uma pesquisa, 

caracterizada como estudo de caso com enfoque descritivo, de abordagem qualitativa. Os 

participantes foram atores e diretores teatrais envolvidos em dois distintos processos de 

encenação. Para a realização da coleta de dados foram feitas entrevistas, observação dos 

trabalhos desenvolvidos e aplicação de conceitos e técnicas para favorecer o treinamento 

corporal, além de um caderno de campo para registro das práticas executadas. 

Muito mais do que simplesmente mexer com o corpo fisicamente, as técnicas 

corporais devem possibilitar ao indivíduo se movimentar como um todo. Neste contexto, 

compreende-se que o trabalho técnico corporal diário do ator deve, para além de ativar a 
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capacidade psicomotora, ser capaz de levantar questões, suscitar reflexões e, assim, contribuir 

para ativar sua consciência corporal e expressão cênica. 

Assim, acredita-se que ao fisicalizar intrínseca e extrinsecamente as alterações 

exigidas pelo papel, o ator seja capaz de realizar movimentos e ações físicas sem gerar 

sobrecargas mecânicas que exijam a utilização de porções ou sistemas completos de forma 

inadequada e sim movimentos fluidos, ordenados e necessários às dimensões e objetivos da 

criação. 

Ao alçar o ator à categoria de compositor da sua própria obra e construtor de partituras 

físicas, como sugere o pesquisador Matteo Bonfito (2006) em O Ator-Compositor, é possível 

pensar em instrumentalizar este profissional com os conhecimentos acerca do seu próprio 

corpo para que possa constituir sua obra corporal, cinética e cognitiva de maneira mais 

orgânica e não apenas intuitiva. 

 Assim, acredita-se que aprofundar o estudo da estrutura corporal, sob a ótica da 

anatomia e da cinesiologia possa funcionar como mais um caminho, mais uma possibilidade 

na busca da preparação do ator, tendo como eixo o desenvolvimento das ações físicas. 

Esta abordagem é realizada na primeira parte desta pesquisa e se intitula Corpo 

Humano – Estrutura orgânica propositora de ações. Nesta seção são apontados os 

referenciais estruturais do corpo e suas funções dentro da visão anátomo-fisiológica e 

cinesiológica, em uma perspectiva didático-pedagógica que institui a relação com o 

conhecimento do instrumental orgânico. Pressupõe-se aqui que, conhecer a estrutura corporal 

enquanto anatomia, assim como o desenho dos movimentos pela cinesiologia, pode facilitar o 

entendimento das ações físicas a serem realizadas em cena, direcionando a execução do 

movimento para um melhor resultado da encenação. 

Na segunda seção da pesquisa, nomeada A estrutura corporal no percurso criativo da 

cena, enfoca-se a importância da relação entre as noções do construto corporal e a utilização 

das ações físicas no trabalho do ator por meio das bases do treinamento corporal, 

fundamentado por emblemáticos encenadores do cenário mundial como: o russo Constantin 

Stanislávski, o polonês Jerzy Grotowski e o italiano Eugênio Barba, que estreitam o discurso 

do corpo como premissa básica da expressão em uma encenação; estes de forma similar ou 

diferenciada mostram uma perspectiva das ações físicas na composição da cena. 

Neste sentido, a terceira seção aponta para a possibilidade prática de estreitar os 

caminhos traçados nos capítulos anteriores. Assim, pretende-se expressar como o autor da 

pesquisa iniciou os contatos com este discurso, desenvolvido em experiências teatrais, que 
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possibilitaram criar um cabedal discursivo e teórico-prático sobre ações físicas, corpo e 

composição corporal. 

Ainda nesta etapa são sugeridos caminhos e propostas de encontro do ator com a sua 

estrutura orgânica, por meio do treinamento corporal, utilizando-se de técnicas corporais 

como a Reeducação Postural Global (RPG) e o Pilates. O estudo se baseia em um processo 

investigativo no qual foi possível trabalhar alguns dos conceitos e abordagens teóricas 

tratados nas incursões anteriores, durante o desenvolvimento de dois processos de montagem. 

Acredita-se aqui que o artista, ao buscar o treinamento do seu corpo por meio do 

conhecimento da estrutura orgânica através de técnicas corporais estará, de fato, entrando em 

contato consigo próprio, com sua própria cultura, seus costumes, sua gestualidade. Isto 

poderia facilitar a retirada de vícios corporais, ao estabelecer uma relação mais própria e 

verdadeira no processo de composição corporal para a cena e buscar uma expressividade mais 

consciente. 
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2. CORPO HUMANO: ESTRUTURA ORGÂNICA PROPOSITORA DE AÇÕES 

 

Ao partir de experiências próprias, seja acompanhando processos artísticos em 

desenvolvimento, seja como observador de encenações, especialmente em relação ao trabalho 

do ator, esta pesquisa coloca o corpo no centro da questão. A partir da constante inquietação 

quanto à maneira pela qual o corpo é visto e exigido no exercício da sua profissão, é possível 

questionar até que ponto o ator conhece a sua estrutura biológica, seus limites e 

possibilidades. E mais: até que ponto este conhecimento, proposto como parte de um cabedal, 

poderá funcionar como instrumento facilitador da sua prática cênica? 

Assim, o objetivo deste capítulo é abordar a estrutura orgânica que será utilizada em 

representações teatrais, com suas principais particularidades, na crença de que este 

conhecimento pode impactar na construção de uma personagem3 ou de um elemento cênico 

corporal com vistas a facilitar a execução das diversas ações físicas realizadas para exprimir 

as emoções no discurso da encenação.  

 

2.1 A ESTRUTURA QUE SE MOVIMENTA: ANATOMIA EM FOCO 

 
Na definição clássica da anatomia, a estrutura orgânica contempla níveis estruturais 

básicos que definem o indivíduo como uma engendrada organização de células que se 

agrupam dando origem a tecidos; estes, por sua vez, ao se juntarem, compõem órgãos que, 

quando alinhados em uma seqüência estruturada, formam um sistema. Ao estabelecer contatos 

entre si os sistemas perfazem um ambiente funcional e constituem um organismo, ao que 

chamamos de corpo. 

Assim, é possível pensar em milhares de células, diversos tecidos, inúmeros órgãos e 

muitos sistemas como o esquelético, o muscular, o digestório, o respiratório, o nervoso, o 

endócrino, o urinário, o tegumentar e o reprodutor, compondo o corpo humano. 

Stanley Keleman (1992) em sua obra intitulada Anatomia Emocional, mostra que a 

estrutura anatômica é o arquétipo básico do pensamento e da experiência e serve como 

alicerce das relações humanas:  

Órgãos relacionam-se com outros órgãos, camadas de tecido especializado estão em 
relação com outras camadas, superfícies estão em contato com outras superfícies. 

                                                 
3 Stanislavski dedicou sua trajetória ao trabalho do ator e ao processo de criação, priorizando a ética teatral, 
valorizando a arte como arte. Ao criar o “Sistema” apresenta uma nova dimensão na busca dos estudos das 
interpretações dos papéis ao abordar a necessária perspectiva de fazer o ator pensar sobre as características 
físicas da personagem a ser representada, o que traduz como A Construção da Personagem (1949), título de uma 
das suas publicações. 
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Relações anatômicas são também relações emocionais. Órgãos pulsantes geram 
sentimentos bons, sensação de bem-estar, prazer. Tecidos contraídos, espásticos, 
intumescidos ou frágeis causam dor, desconforto, sentimentos desagradáveis em 
relação ao próprio self ou parte dele. Anatomia e sentimento são também relações 
comportamentais. Qualquer ruptura na organização anatômica ou emocional resulta 
num colapso equivalente de comportamento (KELEMAN, 1992, p.171). 
 

Dessa forma, é justificável pensar na interação entre as estruturas orgânicas uma vez 

que o corpo humano é composto por diversas camadas desde a pele que o recobre até os ossos 

que os sustentam, interligando estas camadas, por meio de tecidos, aos músculos e órgãos, 

formando o que se convencionou chamar, no campo da Anatomia, de organicidade. Esta diz 

respeito à relação dos órgãos, em seres organizados, com relativo grau de complexidade, no 

que se refere à estruturação dos seus componentes. 

Dentro do campo das Artes Cênicas, Thomas Richards (2012) cita Grotowski, quando 

este, por sua vez, sugere Stanislávski como importante delineador do termo organicidade: 

É viver de acordo com as leis naturais, mas em um nível primário. Não podemos 
esquecer, nosso corpo é um animal. Não estou dizendo: somos animais, eu digo: 
nosso corpo é um animal. A organicidade está relacionada ao aspecto-criança. A 
criança é quase sempre orgânica. Tem-se mais organicidade quando se é jovem, 
menos quando se envelhece. Evidentemente, é possível prolongar a vida da 
organicidade lutando contra hábitos adquiridos, contra o treinamento da vida 
cotidiana, rompendo, eliminando os clichês de comportamento e, antes da reação 
complexa, retornando à reação primária (RICHARDS, 2012, p.74). 
 

De acordo com Luís Otávio Burnier (2001, p.53), fundador do grupo teatral LUME, 

para se obter organicidade em uma sequência de ações físicas, há de se desenvolver um 

conjunto complexo de ligações e interligações internas à ação. Para ele a organização interna 

de uma ação proporciona a “impressão de natural” que é necessário em cena, mediante a 

função de determinado sistema. 

Assim, acredita-se que pensar as relações humanas pela idéia da realização de 

movimentos, de modo mais orgânico possível, pode propiciar o aperfeiçoamento do fazer 

teatral. O ator busca tornar próprio de si mesmo o movimento que deseja executar, permitindo 

fluidez nos ações físicas que expressam sensações e sentimentos conforme solicitado na cena. 

Na abordagem pretendida a organicidade encontrará reverberação no âmbito da 

motricidade humana. Neste contexto, do ponto de vista corporal, sabe-se que para a realização 

de movimentos, dois sistemas são bastante utilizados de maneira imbricada: o sistema 

muscular e o sistema esquelético. Comumente chamados de sistema musculoesquelético 

devido a sua integração estrutural e funcional, eles tem como função fornecer a base para a 

realização do movimento humano estando em constante associação com o sistema nervoso 

que engendra os disparos e controles necessários ao ato de mover desde o planejamento, 
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mediado pela motivação em mover, até a execução final de uma determinada ação. Estes 

sistemas muito interessam ao foco desta abordagem. 

O sistema esquelético, também conhecido como sistema ósseo, contempla estruturas 

sólidas conhecidas como ossos que se conectam para permitir diversas funções corporais. Por 

sua vez, o sistema muscular integra estruturas mais flexíveis, os músculos, porém 

intimamente ligadas às rígidas estruturas ósseas, o que permite a proteção do corpo e a 

realização dos movimentos. Permeado pelos sistemas anteriores, existe o sistema articular que 

envolve a união dos ossos por meio dos músculos e ligamentos, tecidos extremamente firmes, 

porém bastante flexíveis, que perfazem o sistema ostemioarticular e proporcionam a 

engrenagem que gera o movimento. Além disso, conexões neurais advindas do cérebro são 

disparadas em todo o corpo no intuito mediar o controle dos movimentos que o indivíduo 

realizará de acordo com a necessidade de cada situação na qual esteja envolvido. 

O movimento humano, ao ser executado, gera moldes, modelos, contornos, torções e 

retorções no organismo para exprimir as diversas maneiras de sentir, perceber, agir, reagir, 

interpretar, atuar. A perspectiva de analisar as ações físicas através do estudo do movimento 

do corpo humano objetiva exprimir algo que transmita as reais intenções que o pensamento 

pretende projetar, ao tornar as fisicalizações hábitos processuais do treinamento do ator. 

 

2.1.1 Peças orgânicas sobrepostas: a conjuntura óssea 

 

O sistema esquelético serve como um arcabouço onde todo o corpo é sustentado, e é 

constituído por um conjunto de ossos e cartilagens que se interligam e são capazes de 

desempenhar diversas funções como: proteção de estruturas vitais e sustentação corporal, 

além de servir como base para o movimento humano através de um sistema de alavancas que, 

quando acionadas pelos músculos, perfazem os diversos movimentos corporais. 

O esqueleto humano adulto consiste em 206 ossos, na sua maioria apresentando-se aos 

pares, com ossos similares do lado direito e esquerdo do corpo (Figura 1). Apesar da sua 

aparência rígida e firme, o osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico, sendo uma forma 

sólida de tecido conjuntivo, altamente especializado que forma a maior parte do esqueleto e é 

o principal tecido de apoio do corpo, unindo-se aos outros, por intermédio de articulações. 

De acordo com Stanley Keleman (1992), o arcabouço esquelético dá suporte aos tubos 

que compõem o organismo e pode se movimentar de tal modo que o ser humano não é um 

robô estático no espaço. Para ele os ossos são bombas vivas formadas por redes densas e 

compactas que dão forma e sensação ao corpo. 
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Figura 1: Esqueleto Humano 

 

Fonte: Tortora (2002, p.167) 

 

Ao analisar o esqueleto humano, é possível perceber que o mesmo apresenta diferentes 

formatos ósseos sendo agrupados em distintas classificações como, por exemplo, os ossos dos 

membros superiores (MMSS) e os dos membros inferiores (MMII) que são relativamente 

grandes em relação aos demais e assim chamados de longos, contrários a alguns ossos das 

mãos e dos pés que são bem menores e chamados de curtos. Devido a sua numerosidade, os 

ossos podem ser classificados de várias maneiras, de acordo com seu formato, sua 

localização, sua estrutura e até mesmo sua função. Para maior detalhamento verificar essas 

diferenciações no Anexo A. 

Essa análise estrutural dos ossos faz relacionar o formato destes com as suas 

respectivas funções. Isto porque o esqueleto tem a capacidade de sustentar o peso corporal e 

garantir estabilidade, além de permitir a marcha, com os ossos longos dos MMII. Já os 

mesmos ossos longos, agora na região dos MMSS, permitem amplos movimentos que 

facilitam a comunicação e a socialização do ser humano quando, ao se associar a ossos curtos, 

como os das mãos, desenham movimentos finos que são utilizados ao se empunhar um garfo 

ou escrever uma carta. 
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Com base no exposto, concebe-se que a estrutura orgânica não é de todo igualitária, 

apresentando particularidades que desembocam em diferentes funções, atingindo 

inalcançáveis possibilidades de realizar e explorar movimentos e gestos. 

De acordo com a pesquisadora e coreógrafa Ciane Fernandes (2006) toda a anatomia 

corporal é baseada em dinâmicas de torções, concepção proveniente do que chama de Anel de 

Moebius (Figura 2), e o modo como as várias estruturas corporais se conectam e se organizam 

entre si, amarrando-se umas às outras, segue formas complexas como a da espiral: 

Todos os ossos são tridimensionais e neles se poderia encaixar a figura em oito, 
como por exemplo, no interior da pélvis ou da caixa torácica. As estruturas corporais 
relacionam-se num desenho de figura em oito, ligamentos e músculos amarrando-se 
tridimensionalmente ao redor de ossos, líquidos circundando partes mais sólidas em 
curvas infinitas de vasos (FERNANDES, 2006, p.33). 

 

Figura 2: Anel de Moebius 

 

Fonte: Fernandes (2006, p.2) 

 

Diante da proposta de pensar a preparação corporal para a atuação, entende-se a 

importância de perceber, analisar e compreender a estrutura óssea no seu sentido estrutural, 

seus formatos e alcances, estabelecendo-se uma relação de consciência com esse corpo que, 

para se movimentar, congrega uma enorme variedade destas sólidas peças com diferentes 

formatos, tamanhos, funcionalidade e capacidade de permitir movimentos. Essa consciência é 

vista pela coreógrafa, professora e educadora Lenora Lobo (2007) da seguinte forma: 

Para a preparação do corpo cênico é importante tomarmos consciência das funções 
orgânica e protetora dos ossos, mas o nosso recorte principal está na compreensão e 
vivência de sua função de apoio assim como de sua função mecânica, que nos 
facilitará um maior conhecimento do movimento (LOBO, 2007, p.87). 
 

Assim, ao estimular a compreensão das estruturas que se acoplam para gerir o 

movimento do corpo, as ideias apresentadas visam acionar a consciência corporal do ator, de 

modo a facilitar a criação e realização das ações físicas antes e durante o desenvolvimento da 
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encenação e, com isso, garantir maior propriedade e domínio dos movimentos e uma melhor 

expressão das ações físicas. 

Neste sentido, percebe-se que o emprego de partes isoladas do corpo para as ações na 

prática diária, em sua maioria, nem sempre é realizado conscientemente. Entende-se que o 

conhecimento das porções corporais poderia permitir ao ator, através da escolha consciente 

dos meios orgânicos utilizados para mover, encontrar possibilidades individuais, por vezes 

não acessadas, de movimentar o próprio corpo. É o que reforça a diretora de movimento e 

professora de atores Jackie Snow, em seu livro intitulado Movement Training for Actors: 

Diferenciar partes do corpo e esclarecer a relação entre elas desenvolve uma 
economia de energia que libera o performer para controlar o espaço ao seu redor. É 
um importante aspecto do treinamento de atores por permitir que cada parte do 
corpo seja visualizada por vez, antes de pensar em todo o conjunto. Às vezes isto 
auxilia a quebrar um movimento ou dar atenção específica a uma porção corporal 
(SNOW, 2012, p.28). 
 

O ator-pesquisador-colaborador do grupo LUME, Renato Ferracini, reitera que, em 

alguns trabalhos de composição corporal desenvolvidos pelo grupo, a exploração do corpo 

ocorria por meio da investigação de suas partes: 

O corpo era dividido em segmentos que possam ser trabalhados separadamente: 
cabeça, peito, cintura, perna, pés, ombros, braços e mãos. A partir dessa separação, 
pesquisam-se, em cada parte, dinâmicas e ritmos diferentes, explorando-a de 
maneira plástica e buscando suas possibilidades de articulação no tempo/espaço 
(FERRACINI, 2003, p.157). 
 

Estes autores apontam que, de algum modo, a compreensão da estrutura corporal, suas 

porções e relações entre si pode facilitar a realização do movimento, possibilitando ao ator 

pressupor as estruturas que precisam ser realmente deslocadas em cada ação física, 

identificando gestos e porções desnecessários à cena em questão. 

Em uma breve análise do corpo humano, percebe-se que ossos com características 

morfológicas e funcionais similares, tendem a se agrupar em uma mesma região. Assim, a 

classificação regional, ou topográfica, do esqueleto humano, reconhece os ossos localizados 

em uma linha central no corpo, como pertencentes ao esqueleto axial e os localizados nas 

laterais, como integrantes do esqueleto apendicular. Deste modo os ossos podem ser divididos 

em dois grupos principais: os 80 ossos do esqueleto axial, contendo o crânio, o tórax e a 

coluna vertebral e os 126 ossos do esqueleto apendicular que compreendem os membros 

superiores e os membros inferiores (Figura 3). 
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Figura 3: Divisões do Esqueleto 

 

Fonte: Tortora modificado (2002, p.168) 

 

Baseado nisso já é concebível perceber que a relação entre as estruturas ósseas cria um 

ambiente de possibilidade a realizar determinadas funções, para determinadas regiões em 

detrimento de outras. Por exemplo, a mobilidade dos membros superiores e inferiores é bem 

diferenciada em relação aos movimentos que podem ser realizados com o tronco. 

No entanto, este último, por sua característica de arcabouço tem muita relação com a 

proteção de outras estruturas orgânicas, o que não compete ao esqueleto apendicular. Até 

mesmo os aparentemente correlacionáveis membros superiores e inferiores apresentam suas 

particularidades e os membros superiores são mais utilizados em atividades como higiene, 

alimentação e comunicação não verbal; já os inferiores estão relacionados ao suporte de 

carga, à base de sustentação, e à locomoção. 

O crânio, um dos componentes do esqueleto axial, é formado por um conjunto de 

ossos que se estabelece no topo do corpo humano e contém diversos órgãos dos sentidos, 

além de proteger o encéfalo, o qual poderia ser chamado de central do pensamento ou gestor 

dos movimentos e ações corporais. 

Já o tórax compõe grande parte do que se pode chamar de tronco, protegendo os 

pulmões e o coração, sendo formado posteriormente pelas vértebras que são ligadas às 

costelas nas porções laterais que por sua vez se conectam a um osso chamado de esterno, na 
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região anterior, que se mobilizam durante os movimentos da respiração e interferem em todo 

o posicionamento do corpo4. 

Associada aos ossos anteriores e perfazendo junto ao tórax o arcabouço ósseo 

conhecido como tronco, tem-se a Coluna Vertebral, parte integrante do esqueleto axial, uma 

estrutura composta por vértebras, ossos que apresentam formato impreciso. As vértebras são 

em número de 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, o osso sacro e o osso cóccix, totalizando 

26 ossos que permitem para as funções de suporte, proteção, estabilidade, além de funcionar 

como grande eixo de centralização corporal e garantir a mobilidade do corpo humano, 

gerenciar as relações entre os membros, o tórax, a pelve e o crânio e, com suas curvaturas 

fisiológicas, garantir o equilíbrio corporal. 

O fato de estar no centro da estrutura orgânica confere à coluna vertebral a função de 

interlocutora das ações, reações, sensações e percepções que atingem o corpo humano e estas 

o levam a estar vivo, presente, constantemente acionado, interagindo com o meio em que 

estiver inserido. 

Diversos autores e encenadores como Decroux, Barba e Laban perpetuam a 

necessidade do conhecimento e utilização do tronco, mais especificamente da coluna 

vertebral, como disparador de impulsos, ações e movimentos provenientes da energia contida 

nesse ambiente orgânico, no que se acredita ser um dispositivo mobilizador da engrenagem 

corporal dentro de um processo de construção cênica. 

Tomando como exemplo um indivíduo que utiliza os olhos como foco primário que 

instaura o seu deslocamento, é possível pensar o impacto desta conjectura na mobilidade 

corporal quando o ser humano busca olhar objetos e pessoas que transitam ao seu redor. A 

partir disto, vários desenhos de movimento serão realizados partindo da cabeça que 

acompanha a circunstância, movendo-se diante da necessidade do olhar ao redor, o que ativa a 

coluna vertebral a reagir juntamente ao deslocamento por meio de torções em todo o tronco e 

membros. 

Análises desta natureza podem facilitar o ator a prever alguns caminhos, formas, 

contornos e torções que o corpo assumirá durante a encenação e então explorar a melhor 

forma de realizar as ações físicas. 

                                                 
4 Isto faz pensar que, ao respirar de maneira inadequada, podem-se tensionar erroneamente determinados 
músculos, não necessariamente utilizados neste processo, gerando desgastes e novas tensões que enfraquecem a 
potência vocal e fragilizam a encenação. 
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Neste sentido, Eugênio Barba5, criador da Antropologia Teatral e fundador do Odin 

Teatret, diz que uma mudança na maneira normal de olhar determina uma mudança 

qualitativa de energia e, cria uma tensão muscular que altera o equilíbrio do indivíduo: 

Para os atores, ver atrás de si mesmos implica em estarem atentos a algo que está 
acontecendo atrás de suas costas. Esse “estar de sobreaviso” cria uma tensão na 
coluna vertebral, um impulso pronto para ser liberado. Ao mesmo tempo, é criada 
uma oposição no corpo do ator entre ver à frente e estar atento ao que está ocorrendo 
atrás. A tensão e a oposição comprometem a coluna vertebral, como se estivesse 
pronta para atuar, para virar. Assim os atores vêem com um segundo par de olhos: a 
coluna vertebral. Estão prontos para representar: para reagir (BARBA, 1995, p.109). 
 

A prontidão da coluna vertebral a reações como um susto ao ser surpreendido por algo 

inesperado é de conhecimento geral, e causa o acionamento de diversos músculos, ossos e 

articulações, como resposta a uma possível fuga da situação. Em caso de representação 

teatral, o ator pode preparar os movimentos e ações da coluna vertebral, quando analisa a 

circunstância em que está inserido e interage com esta, ao ajustar seu corpo à realidade 

proposta que, possivelmente, conhece, aprendeu e apreendeu ao longo do seu 

desenvolvimento, traduzindo-a por meio das ações físicas factíveis na encenação. 

A função de equilíbrio e de gestão de forças pertinente à coluna vertebral depende das 

interações com os membros do esqueleto apendicular conectado pelas cinturas escapular e 

pélvica; estas, respectivamente, relacionam os membros superiores e inferiores com o centro, 

a coluna vertebral, por meio de músculos que permitem contrações, tensões e torções 

delimitando ajustes nesta última para manter a postura corporal.  

O ator pode se utilizar deste conhecimento para gerenciar a relação entre coluna e os 

membros superiores e inferiores e, assim, executar os movimentos possíveis, da maneira mais 

apropriada a cada ação física que deseje realizar. Assim, ao se familiarizar com a 

terminologia, o ator mantém fluidez na execução tanto pela forma que realiza, quanto pela 

consciência ativa sobre quais porções utilizar, adquirindo propriedade, destreza e habilidade 

em seus gestos. 

 

 

 

                                                 
5 Eugenio Barba (1936) é um antropólogo, pesquisador e diretor de teatro, nascido na Itália, tendo se 
especializado em literaturas francesa e norueguesa e em História da Religião em 1960. Ano seguinte vai estudar 
Teatro em Varsóvia. Meses mais tarde deixou a escola de teatro para se juntar a Grotowski que, naquela altura, 
dirigia a "Teatr 13 Rzedow" (Teatro das treze fileiras). Contudo, dois anos depois, abandonou Grotowski e partiu 
para a Índia, onde tomou contacto com o Teatro "Kathakali". Em 1964 retorna a Oslo, na Dinamarca, e funda o 
seu próprio teatro: "Odin Teatret”. Atualmente é considerado um dos mais importantes nomes da Antropologia 
Teatral, disciplina que estuda o comportamento cênico pré-expressivo que se encontra na base dos diferentes 
gêneros, estilos, papéis, e das tradições pessoais e coletivas, tema abordado em suas diversas publicações. 
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2.1.2 Engrenagem gestual: o complexo articular 

 

O movimento humano, diante todas as implicações físicas e emocionais que interferem 

em sua existência, depende de um ordenamento de estruturas orgânicas, como os rígidos ossos 

aliados aos flexíveis tendões e ligamentos que, entrelaçadas de maneira engendrada, perfazem 

um conjunto conhecido como articulação, a engrenagem da mobilidade corporal. 

Assim, pode-se dizer que articulação é o ponto de conexão entre duas estruturas ósseas 

que são unidas por meio de tecidos flexíveis os quais interligam os ossos, de modo a 

perpetuar as funções básicas do esqueleto. Entretanto algumas articulações são quase rígidas, 

garantindo a proteção de estruturas vitais, e outras são bastante móveis permitindo uma 

relação de mobilidade entre as estruturas envolvidas e que constrói o movimento humano. 

As articulações têm classificações próprias e podem ser nomeadas como Fibrosas, 

Cartilaginosas e Sinoviais, assim diferenciadas pelos tecidos que unem seus respectivos ossos. 

Nas Sinoviais, que muito interessam a este discurso, os ossos são entremeados por diversas 

estruturas que permitem os movimentos, como ligamentos, tendões, cápsula e o líquido 

sinovial. A depender da configuração dos ossos envolvidos, ainda apresenta subtipos, o que 

poderá ser mais explicitado no Anexo B. 

De acordo com Lobo (2007, p.100) “um trabalho bem elaborado de articulações pode 

trazer uma riqueza infinita à pesquisa e à construção de uma linguagem de movimento”, pois 

possibilita ao corpo sair de padrões já conhecidos, e estimula a criação de novos movimentos, 

por meio de toques e sons nas articulações, o que chama de ponto de partida do movimento. 

Compreender o sistema articular, portanto, pode levar o ator a perceber porque 

algumas regiões corporais têm universos distintos de mobilidade em relação a outras. Isto 

porque a capacidade de movimentos em cada ambiente articular depende da forma como os 

ossos se encontram e se relacionam. Um exemplo é a região do ombro que permite uma 

enormidade de movimentos em comparação com o cotovelo que possui uma quantidade bem 

reduzida. Para maior análise ver Anexo B. 

Assim sendo, é possível perceber que as possibilidades e potencialidades de 

movimento dependem do encontro, da forma com que cada osso se relaciona com outro 

compondo o ambiente articular. O formato ósseo insere o movimento possível naquela 

articulação e, ao pensar sobre o encaixe das estruturas envolvidas, pode-se analisar e tentar 
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perceber a real possibilidade de uma articulação mover, como uma chave e uma fechadura, 

que permitem a engrenagem girar sobre elas e garantem o movimento.6 

A perspectiva das ações físicas, método criado e idealizado por Stanislávski, direciona 

o ator para a execução de movimentos mais fluidos e ao mesmo tempo próprios da 

composição corporal intencionada. Observar e vivenciar a flexibilidade, integridade e leveza 

do sistema articular devem ser tarefa constante de quem trabalha com o movimento humano.  

Neste sentido, pode ser importante conhecer o ambiente articular para facilitar a 

percepção e a compreensão das estruturas envolvidas e, assim, analisar com clareza os 

desenhos efetivamente possíveis em cada região corporal e a real possibilidade de incluir a 

ação física que se pretende realizar em cena, uma vez que nem sempre será possível executar 

todos os movimentos, em todas as articulações. 

 

2.1.3 Força motriz das ações físicas: o sistema muscular 

 

Os músculos representam entre 40 a 50% do peso corporal e são estruturas capazes de 

contração, que se conectam ao esqueleto, e movem o conjunto osteoarticular. Embora os 

ossos funcionem como alavancas, eles não têm a capacidade de se mover e dependem do 

tecido muscular para deslocá-los no espaço. Os músculos são classificados, de acordo sua 

localização e capacidade de controle, em esquelético, cardíaco e liso. 

O tecido muscular estabiliza a posição do corpo, regula o volume dos órgãos, produz 

calor e tem a função primária de gerar força e produzir o movimento corporal; este é 

alcançado por meio da contração e do relaxamento alternado dos músculos, os quais além de 

desenhar a forma externa do corpo, abrigam emoções que são demonstradas pelos estados de 

variação da consistência do músculo diante das circunstâncias vivenciadas pelo indivíduo. 

Keleman (1992) diz que os músculos e seus vínculos com o movimento podem ser 

facilmente observados sob a pele, reagem instantaneamente à experiência e permitem um 

contato imediato com a realidade. Desde os mais simples aos mais complexos movimentos 

como andar, correr, segurar um lápis, inclinar a cabeça, depende-se da interação entre ossos, 

articulações e músculos. 

                                                 
6 Por exemplo, ao se observar a extremidade proximal do osso da coxa, o fêmur, vê-se uma cabeça com 
aparência de bola que se conecta com o osso da pelve, em uma cavidade conhecida como acetábulo com forma 
de soquete, o que configura a articulação do quadril que permite muitos movimentos em diversos planos 
corporais. O joelho, por sua vez, surgido da união de ossos como tíbia, patela e fêmur, não realiza tantos 
movimentos, permitindo apenas a flexão e a extensão, o dobrar e esticar da perna, devido ao seu restrito formato 
anatômico. 
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De acordo com Tortora (2002, pág. 275), “o termo Sistema Muscular refere-se ao 

sistema muscular esquelético que compreende os músculos que recebem esta nomenclatura 

por estarem dispostos acoplados ao arcabouço ósseo”, os quais por sua vez são considerados 

músculos voluntários, e diferem dos músculos lisos que revestem a maioria das vísceras e do 

músculo cardíaco, o miocárdio, que forma o coração, chamados de músculos involuntários. 

Analisar a característica voluntária dos músculos esqueléticos que, por estarem ligados 

aos ossos, permitem que o movimento aconteça, leva a discernir sobre as necessidades de se 

mover. Isto porque a voluntariedade destes depende de uma necessidade, de um motivo que 

suscite a vontade do ser humano mover o seu corpo dentro do espaço em que estiver inserido. 

Assim, no contexto da encenação, o ator pode antecipar os elementos do discurso corporal 

que pretende desenvolver e, assim, preconceber as ações físicas que irá realizar em cada cena 

direcionando os músculos específicos aos movimentos de que necessite utilizar para alcançar 

verdade e prontidão cênica.  

O corpo humano tem cerca de 700 músculos esqueléticos, a maioria em pares, com 

uma nomenclatura muito específica, que se baseia em características como formato, tamanho, 

localização, número de fixações e divisões, estrutura e direção das fibras musculares que o 

compõe, além da função ou ação que desempenhe. A maioria dos músculos cruza, ao menos, 

uma articulação, sendo conectados a estas pela extremidade dos músculos, os tendões, que 

compõem o ambiente articular. Os músculos esqueléticos produzem movimentos ao 

exercerem força sobre os tendões que puxam os ossos e as articulações ao contrair sobre estes. 

Para Barba (1995, p.122) “a anatomia do corpo humano é estruturada de tal maneira 

que mesmo um simples movimento de uma parte individual resulta num eco muscular em 

todas as outras partes”, o que leva a pensar que além de numeroso o sistema muscular cria um 

campo relacional que comunica várias porções corporais entre si para engendrar suas funções. 

Nesse sentido, por exemplo, ao abordar os músculos da face, responsáveis por realizar 

a interação de um indivíduo com o seu interlocutor por meio da expressão do rosto, há que se 

pensar na relação conjugada que têm estes músculos, devido a sua importância para o desenho 

facial que o ator pretende imprimir em seu papel em situações de espanto, medo, alegria, 

tristeza e outras emoções. 

A face apresenta músculos com nomes apropriados à função que realizam como é o 

caso dos músculos risório, abaixador do ângulo da boca, levantador da asa do nariz que por si 

já demonstram suas ações, como ao expressar o sorriso ou um muxoxo, associados a 

músculos como bucinador e orbicular da boca, que promovem o assobio e o sopro, o orbicular 

dos olhos que contorna os olhos e os faz piscar. Os zigomáticos preenchem as bochechas e 
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são usados no riso falso. O frontal, na testa, exprime espanto quando contraído e tristeza 

quando alongado, o que é visualizado na Figura 4, como aponta Frank H. Netter no seu Atlas 

de Anatomia Humana. 

 

Figura 4: Músculos da expressão facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netter (2011, p.38) 

 

Outros músculos são também bastantes exigidos atualmente em técnicas corporais, 

que têm o seu foco primário na postura, na centralização e na respiração, como o Pilates e a 

Reeducação Postural Global (RPG); é o caso dos músculos situados nas regiões anterior e 

posterior do corpo que criam poderosa sustentação para o tronco e a coluna vertebral 

garantindo assim, uma mobilidade dinâmica, segura, fluida além de uma respiração orgânica. 

No capítulo final, esses aspectos serão enfocados na proposta de treinamento com atores, 

como mais uma possibilidade para ativar a consciência corporal do ator frente a uma 

encenação. 

Ao abordar a região do tronco, é possível diferenciar suas porções anterior e posterior, 

muito embora, assim como em todo o corpo, as estruturas trabalhem em conjunto e a 

possibilidade de dissociação é praticamente nula. A região anterior compreende o tórax, 

composto por músculos como peitoral maior e menor sob a mama, que tem ações sobre o 

braço, ora levando-o para cima, ora rodando-o para dentro. 

Dividindo a região superior da inferior no tronco, encontra-se o diafragma, potente 

músculo responsável por cerca de 70% da respiração. A porção inferior da região anterior do 

tórax, o abdome, é compreendida por músculos como reto abdominal, na frente, os oblíquos 
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interno e externo, na lateral e o transverso do abdome, profundo e situado atrás destes 

músculos que, além de dar sustentação, permitem movimentos de rotação, inclinação lateral, 

flexão e extensão utilizados em representações esquemáticas de diversos arquétipos nas 

estratégias de composição de personagens (Figura 5). 

Na região posterior do tronco é possível distinguir algumas camadas de músculos 

sobrepostas que compõem o dorso, o qual, associado à cadeia de músculos da região anterior, 

garante estabilidade e mobilidade funcional à coluna e tronco, referenciais presentes no 

trabalho de encenadores como Étienne Decroux, Grotowski e Eugênio Barba. 

 

Figura 5: Músculos do tronco – região anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netter (2011, p. 402) 

 

É possível corroborar com estes autores e considerar a coluna vertebral como elemento 

disparador e, ao mesmo tempo, centralizador da geração e controle de impulsos, contrações e 

controle de movimentos do corpo. Isto porque, ao analisar os desenhos de movimento 

torcionais e funções desta estrutura, percebe-se que para além de garantir coesão, sustentação 

e mobilidade, esta estrutura facilita a relação do aparato orgânico do indivíduo com o 

ambiente ao seu redor. 

Esta relação corpo-mente é discutida pela professora Sandra Meyer ao estabelecer 

conexões entre o interior e o exterior, o centro e a periferia, o todo e a parte como parâmetros 

de qualificação da conduta cênica do ator e de elaboração de procedimentos pedagógicos do 

profissional das Artes Cênicas; estes parâmetros funcionam como metáfora que denota 

oposição e demarcação de fronteiras entre o corpo físico e as funções mentais superiores: 
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A idéia de um centro que se estende para a periferia é outro parâmetro para 
descrever a ação do ator, e revela e valida um determinado entendimento da relação 
entre corpo e alma ou corpo e meio. Experimentamos nossos corpos como tendo 
centro (órgãos internos, esqueleto) e periferia (dedos, cabelo). O centro é visto como 
mais importante que a periferia em dois sentidos: o centro define a identidade do 
individuo, ao contrário da periferia ou parte, e a periferia é vista como dependente 
do centro, mas não o contrário (MEYER, 2006, p.73). 
 

No entanto, além de funcionar como centro orgânico, a coluna vertebral possui a 

capacidade de realizar diversos movimentos como dobrar, curvar, ficar ereto, inclinar, crescer 

ou diminuir, por meio de torções, trações e contrações, geradas pela grande quantidade de 

articulações e músculos presentes, o que pode facilitar o indivíduo a se assemelhar tanto a 

animais quanto a pessoas de diferentes posturas, alturas, pesos e moldes corporais. 

O trabalho com a coluna é uma das bases de treinamento dos atores no Teatro 

Laboratório de Jerzy Grotowski (2011). O encenador polonês identifica o impulso como 

central; para ele, os impulsos advêm do centro da coluna vertebral e provêm de uma tensão 

muscular associada, de uma intenção que se opera no corpo. Acredita-se, portanto, que exista 

um nível muscular, precedente às ações, vindo do interior do corpo para a sua periferia, que 

empurra de dentro e ocasiona o movimento. 

O encenador identifica ainda o impulso da ação em uma região denominada cruz, na 

parte inferior da coluna vertebral, com toda a base do corpo até a base do abdômen, se 

expandindo ao resto do corpo. Baseado nisto, contempla que, se não trabalhada 

conscientemente, o que poderia ser uma ação contínua e fluida, pode se restringir a um gesto 

o que seria considerado apenas como algo superficial e periférico. Se o movimento não nasce 

desta região, torna-se artificial, falso e sem vida (GROTOWSKI, 2011). Este é uma crença 

que se nota em técnicas que trabalham a conscientização corporal como será oportunizado no 

capítulo final em treino com atores. 

Nesse pressuposto, Barba (1995, p. 232) diz que “o domínio de uma postura particular, 

isto é, uma colocação particular da coluna vertebral e de seus anexos: o pescoço, as costas, os 

ombros, o abdome e o quadril”, é o que garante a qualidade do tônus muscular do corpo no 

espaço, e determina a pré-expressividade do ator. Já Stanislávski (2012, p.68), ainda na sua 

primeira fase de trabalho sobre as Linhas das Forças Motivas, que antecede o Método das 

Ações Físicas com o qual esta pesquisa se aproxima, diz que “a ação cênica é o movimento da 

alma para o corpo, do centro para a periferia, do interno para o externo, da coisa que o ator 

sente para a sua forma física”. 

O encenador russo alerta que a ação não é necessariamente andar, se mover para todos 

os lados ou gesticular em cena, mas a concentração nos movimentos e impulsos que os 
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determina. Isto não difere do pensamento de Burnier (2001, p.43) quando expressa que - “um 

movimento corpóreo é um deslocamento no espaço e no tempo de partes do corpo” – e que a 

ação deve nascer da coluna vertebral, do tronco onde se localiza o impulso, “o coração da 

ação, que poderá levá-la ou não ao movimento”. 

De acordo com a fisioterapeuta Ângela Santos (2002), a organização mecânica do 

corpo é baseada no tensionamento por torção e enrolamentos das fibras musculares que 

permite intensa relação entre todos os grupos musculares. Pode-se fazer analogia com o anel 

de Moebius ao pensar na integração dos tecidos corporais, o que determina as formas 

corporais e garante movimentos como preensão, deambulação e respiração. 

No âmbito da análise da estrutura corporal, ao observar as porções anatômicas 

envolvidas com a estabilidade corporal e os movimentos da locomoção, pode-se perceber que, 

no membro inferior, a grande porção da coxa é preenchida por numerosos músculos divididos 

em regiões. Na região anterior tem-se o quadríceps, responsável pela extensão da perna, o ato 

de chutar, e na posterior os isquiotibiais, que fazem o movimento inverso, flexionando 

(dobrando) a perna. Já na região medial existem os adutores, que aproximam e fecham as 

pernas, e na face lateral uma tensa banda iliotibial composta por tecido conjuntivo, sendo 

muito importantes para a flexibilidade e manutenção da postura. 

Acima, encontra-se a região glútea com os músculos glúteos máximo, médio e mínimo 

com ações sobre a coxa. Abaixo da coxa, na região da perna, situam-se diversos músculos 

com ação sobre os pés, os plantiflexores levam o pé para baixo e os dorsiflexores que levam o 

dorso do pé para cima, com grande importância na marcha que envolve a todos estes. 

Portanto, o tecido muscular, responsável por diversas funções, é capaz de sustentar a 

postura, executar ações, prover informações sobre auto-identidade e capacitar para papéis 

sociais e gestos. Nesse sentido, Keleman (1992, p.49) diz que “os músculos são a primeira 

parte do processo geral da vida organísmica” e essa vertente faz pensar sobre a estrutura 

orgânica como um grande campo de execução de movimentos, mas também como receptora 

de informações advindas do mundo exterior que são canalizadas para dentro do seu meio 

interno; após serem registradas, estas informações são expostas como sensações e emoções, 

representadas pelo ator por meio de desenhos corporais, as ações físicas. 

Em A Preparação do Ator, Stanislávski (1999) aponta para a necessidade de 

conhecimento da estrutura corporal, em especial dos músculos, ao dizer que “a rigidez 

muscular pode ter um efeito destruidor nas emoções que um ator experimenta” e na sua forma 

de expressá-las, reafirmando que: 
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Enquanto se tem essa tensão física é impossível sequer pensar em delicadas nuanças 
de sentimento ou na vida espiritual do papel. Por conseguinte antes de tentar criar 
qualquer coisa, vocês têm de pôr os músculos em condição adequada, para que não 
lhe estorvem as ações (STANISLÁVSKI, 1999, p.132). 
 

Assim, conhecer o aparato constitutivo do corpo não somente enquanto instrumento de 

trabalho, mas como propositor de ideias que partem do movimento, contribui para suscitar ao 

ator aprofundar o entendimento das estruturas que se relacionam para permitir o exercício das 

funções em cena. 

 

2.2 PARA ONDE VAI O MOVIMENTO: ASPECTOS CINESIOLÓGICOS 
 

Nesta abordagem, até então, muito se pontuou sobre ossos, articulações, músculos e os 

movimentos provenientes destes. Até porque o objeto deste estudo é prover uma melhor 

execução destes movimentos, traduzidos para o teatro sob a ótica das ações físicas. 

Esta seção refere-se à Cinesiologia7, ciência que estuda os movimentos do corpo 

humano e define uma nomenclatura própria para os movimentos do corpo humano e suas 

repercussões na estrutura biológica do indivíduo, por meio da Cinemática, estudo que 

descreve os movimentos, seu padrão e velocidade, bem como por meio da Cinética que 

analisa as forças que executam e geram o movimento. 

A história da Cinesiologia e da biomecânica8, mecânica aplicada ao sistema biológico, 

revela uma origem comum entre estas ciências. Aristóteles (322 a.C.) é considerado o pai da 

Cinesiologia por ser o primeiro a descrever a função e ação dos músculos e ossos na marcha 

humana. Muito depois veio Borelli (1608) considerado o pai da biomecânica por ser o 

primeiro a estudar matematicamente o movimento humano. Isto revela a diferença básica 

entre cinesiologia e biomecânica, sendo esta última uma das subdivisões da Cinesiologia que 

pode auxiliar a análise das angulações e velocidades do mover (DIONÍSIO, 2014). 

O encontro com a Cinesiologia deve permitir a quem nela se aprofunda, perceber e 

identificar quais estratégias e estruturas orgânicas uma pessoa com mais idade ou um lutador 

                                                 
7 A cinesiologia contemporânea foi criada pelo quiroprático norte-americano George Goodheart, em 1964, ao 
descobrir ligações entre o corpo e as funções musculares, sendo o meio principal pelo qual é possível 
compreender as forças que agem sobre o corpo humano de modo a manipulá-las para que a ação humana possa 
ser melhorada, ou para evitar possíveis lesões. Assim sendo, o estudo dos movimentos corporais visa conhecer as 
causas e leis que regem e regulam estes movimentos como forma de obter uma análise mais precisa e executável 
destes. (HALL, 2005) 
 
8 A biomecânica abordada neste trabalho difere da proposta criada pelo encenador russo Vsévolod Meyerhold 
(1874-1940) que com a “Técnica da Biomecânica” pretendia transformar o corpo do ator, sua fisicalidade, em 
linguagem artística fundamental da arte teatral e substituir o ator da intuição por um ator ginasta, um ator-
acrobata. A biomecânica em questão propõe a análise dos movimentos corporais e suas relações com o mundo 
por meio de conhecimento das estruturas corporais associado a um olhar apurado sobre estas. 
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de boxe ou uma criança utiliza para aprimorar e garantir sua estabilidade. Além disso, 

possibilita analisar os movimentos do seu próprio corpo e discernir a maneira mais segura de 

carregar objetos, a melhor forma de caminhar e desempenhar atividades de modo mais 

conciso, preciso e fluido. 

A análise do movimento pode ser realizada qualitativa ou quantitativamente. A 

utilização da forma quantitativa utiliza de números para designar a extensão, o comprimento e 

a velocidade e a direção do movimento. A forma qualitativa, priorizada neste trabalho, 

objetiva possibilitar ao ator detalhar o movimento diante do seu desenho, ao descrever os 

percursos e alcances que as partes do corpo realizam, de maneira visual e perceptiva. Com 

isso, pode-se chegar a conclusões ou, no mínimo, questionamentos acerca de ações e 

movimentos e suas execuções do ponto de vista da adequação destas à real necessidade de 

realizar uma tarefa.  

No campo das Artes Cênicas, a cinesiologia pode permitir ao ator discernir sobre 

como realizar melhor este ou aquele movimento de maneira orgânica, sem desgaste ou 

excessos sobre o próprio corpo. Além do mais, oportuniza ampliar a compreensão das 

possibilidades de movimento, potencializar a consciência corporal e auxiliar a pensar, 

repensar, criar e recriar ações físicas de maneira cada vez mais fluida e natural. 

 

2.2.1 A posição e a terminologia anatômicas 

 

As descrições do vocabulário relacionado com as porções corporais e seus 

movimentos partem de princípios elementares que permeiam os estudos sobre o corpo 

humano. A relação entre as partes do corpo é comumente expressa por meio da Posição 

Anatômica, na qual as porções corporais estabelecem uma relação de parcimônia e equilíbrio 

entre si, tão necessários ao desenvolvimento do trabalho do ator (Figura 6). 

A Posição Anatômica é definida como o posicionamento do corpo estabelecido através 

de equidistância regular entre as estruturas corporais, promovendo um melhor alinhamento do 

corpo; é caracterizada por um corpo que está ereto, alinhado dos pés à cabeça, com os braços 

alongados e ao lado do tronco, palmas das mãos voltadas para frente, pernas retas e unidas 

com os pés paralelos e o olhar para o horizonte. 

Nas Artes Cênicas a posição centralizada, organizada e alinhada é base para sugerir o 

treino de equilíbrio estável para o equilíbrio instável e o seu conhecimento e reconhecimento 

consciente poderia permitir a realização de desequilíbrios e suas variações, exigidas pelos 

deslocamentos e ações físicas na cena. 
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Figura 6: Posição Anatômica 

 

Fonte: Tortora (2002, p.10) 

 

Assim, a nomenclatura desenvolvida para definir a postura estática ou o dinamismo 

entre as estruturas corporais, tem relação direta com a posição anatômica. Esta posição é o 

que se poderia chamar de ponto zero para a execução de movimentos corporais, sendo que 

toda a abordagem relativa ao modo como o corpo se move, advém deste posicionamento 

primário. Joseph Hammil ressalta estes aspectos:  

O desenvolvimento de um conhecimento sólido das características de movimento de 
várias fases do movimento humano ou uma habilidade esportiva pode melhorar a 
efetividade do ensino da habilidade, ajudar na correção de falhas no desempenho, 
identificar movimentos e segmentos importantes para ênfase no condicionamento, 
identificar aspectos da habilidade e determinar os movimentos mais relevantes 
(HAMMIL, 2000, p. 9). 

 

É possível fazer analogia entre este discurso com o campo das Artes Cênicas e 

pressupor que o conhecimento da nomenclatura dos movimentos, e dos segmentos corporais 

envolvidos na sua realização, venha a contribuir para que o ator fique atento às possibilidades, 
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impossibilidades e aos limites e alcances que um corpo pode apresentar no curso da atuação; 

ou seja, perceber distinções entre os indivíduos, ao observar o corpo inicialmente enquanto 

estrutura estática ou dinâmica e notar as variações posturais que os mesmos assumem, apesar 

de estar aparentemente na mesma circunstância. 

Considerando-se que uma das qualidades do ator é a observação, essas distinções 

visuais podem guardar relação com a adequação do corpo ao papel. Porém, deve-se considerar 

que a posição anatômica sofre variações de ordem mecânica ao longo das etapas de 

desenvolvimento do ser humano, embora seja conhecida como mais funcional, mais 

equilibrada, do ponto de vista da harmonia entre as estruturas anatômicas. Atento a isto, o ator 

poderia reconfigurar sua estrutura corporal para realizar pelas ações físicas pertinentes às 

situações exigidas na encenação. 

Ao realizar uma breve análise sobre a Posição Anatômica, é possível apontar 

caminhos acerca do entendimento sobre a localização das estruturas corporais em relação ao 

tempo e espaço em que elas se encontram. Já existe uma extensa e referendada nomenclatura 

anatômica e cinesiológica sobre partes corporais, suas posições e suas relações entre si que, 

quando compreendida, pode levar o ator a atingir uma consciência corporal ativa, muito 

embora se reconheça que artistas da cena, pesquisando e utilizando terminologia própria de 

seus estudos e percursos artísticos, atinjam seus objetivos estéticos. 

 

2.2.2 Decodificando os nomes do movimento: a terminologia cinesiológica 

 

Diante da extensa nomenclatura referente às porções corporais e seus movimentos 

cabe considerar os termos de relação que descrevem o relacionamento entre partes do corpo 

na Posição Anatômica. Para o trabalho com o ator, o conhecimento e uso de alguns destes 

termos pode propiciar uma comunicação mais eficaz com a direção, a preparação corporal e 

os colegas de cena. O termo Anterior, por exemplo, significa próximo à frente ao ventre, 

antônimo de Posterior, que quer dizer próximo ao dorso, assim como Superior situa estruturas 

mais próximas à cabeça e Inferior às mais próximas aos pés. O termo Medial indica que uma 

porção está mais próxima ao plano mediano, contrapondo o termo Lateral que se põe distante 

do plano mediano. 

Partindo-se da Posição Anatômica, aliado aos termos de relação e comparação, pode-

se utilizar um método para descrever os movimentos e posições das porções corporais em três 

dimensões que se baseia em um sistema de planos e eixos. De acordo com Hall (2005), um 

plano é uma superfície bidimensional, uma divisão imaginária, com uma orientação definida 
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pelas coordenadas espaciais de três pontos distintos que não estão contidos na mesma linha. 

Os planos são linhas imaginárias utilizadas para separar regiões corporais facilitando seu 

estudo, compreensão e visualização (Figura 7). 

 

Figura 7: Planos do corpo 

 

Fonte: Tortora (2002, p.11) 

 

Dentro deste contexto, pode-se falar de seis movimentos básicos que ocorrem em 

combinações variáveis nas articulações do corpo (Figura 8). Portanto, é possível listar os 

seguintes movimentos: Flexão, que é a redução de um ângulo entre ossos ou partes do corpo 

humano, a Extensão designada como retificação de uma parte dobrada, flexionada ocorridos 

no plano sagital. Já a Abdução se refere a mover o segmento para longe do tronco como ao 

abrir o braço, ao passo que a Adução é definida como o movimento que aproxima o segmento 

da borda lateral do corpo, ambos ocorrendo no plano frontal. Finalmente, a Rotação, que pode 

ser Interna (para dentro) ou Externa (para fora), é caracterizada como um movimento giratório 

de uma parte ao redor do seu próprio eixo e ocorre no plano transverso (Figura 9). 

De acordo com o exposto, os movimentos podem ocorrer em diversos planos corporais 

de modo que no plano frontal são realizados os movimentos de abdução e adução, bem como 

as inclinações laterais do tronco. No plano transverso são possíveis os movimentos de rotação 

interna, externa ou, como no tronco e na cabeça, para a direita e para a esquerda. E, no plano 

sagital, efetivam-se os movimentos de flexão e extensão. No entanto, as atividades corporais 
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realizadas diariamente se utilizam de diversos planos para sua realização, exigindo 

movimentos em várias partes do corpo simultaneamente, e a cena reflete, de certa forma, esta 

pluralidade. 

 

Figura 8: Terminologia Básica dos Movimentos 

 

Fonte: Hammil (2000, p.13) 

 

Para observar e descrever qualquer tipo de movimento é necessário estabelecer um 

sistema de referência com vista a orientar a análise. Ao mensurar uma habilidade motora, é 

muito útil que o observador compreenda a finalidade específica da atividade a ser realizada 

dentro de uma perspectiva cinesiológica, bem como o seu percurso, de modo a poder definir e 

discernir quais estruturas devem ser utilizadas para realizar a atividade determinada. 

O ato de amarrar o cadarço de um sapato pressupõe uma série de movimentos em 

seqüência como uma somação coordenada de forças produzidas pela rotação do tronco, 

associada à inclinação deste para o lado da atividade. O indivíduo ainda precisa realizar uma 

flexão anterior do ombro, flexão de cotovelo, pronação do antebraço (giro para o lado 

medial), flexão de punhos e dedos e uma translação anterógrada de todo o centro de gravidade 

do corpo em questão. Podem ser listados também todos os músculos, ossos e articulações que 

desempenham estas ações e sua correta excursão dentro da dimensão cinesiológica. 

Compreender os caminhos do próprio corpo pode ser uma fonte potencial para a 

aquisição da habilidade motora. O nível de familiaridade com o movimento a ser 
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desempenhado, tanto pelo conhecimento da atividade, quanto pelo discernimento acerca das 

peças que o realizam, aprimora a capacidade do analisador a focar nos aspectos e 

características do evento (HALL, 2005). 

 

Figura 9: Terminologia Básica dos Movimentos 

 

Fonte: Hammil (2000, p.15) 

 

Neste contexto, acredita-se que incentivar o ator a aprofundar o conhecimento sobre a 

sua estrutura corporal, bem como a analisar as relações entre este campo orgânico que permite 

os movimentos, pode promover a ativação da consciência corporal; isto possibilita que o 

profissional das artes cênicas, ao realizar ações físicas, perceba que múltiplos músculos, ossos 

e articulações são solicitados e utilizados dentro de diversos planos de movimento e, quando 

utilizados de maneira desejada pela encenação, garantem a expressividade das ações físicas. 

 

2.3 O RECONHECIMENTO DO CORPO QUE SE MOVE: COMO O CORPO SE 

MOVIMENTA 

 

O ator e professor Jean Benedetti (1998, p.2), referindo-se ao Método das Ações 

Físicas, cita o encenador russo Constantin Stanislávski, ao dizer que “na vida agimos por 
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necessidade humana”, indicando que os atores têm necessidades e intenções, as quais 

desempenham por meio de ações. Portanto, deverá haver justificativas para cada ação, gesto 

ou movimento a ser realizado por um corpo. E o ato de congregar estruturas para gerar o 

movimento dependerá da motivação, do desejo, da real necessidade que leva um organismo a 

empreender ações. 

Em um corpo humano que se movimenta, as estruturas corporais são conectadas pelos 

neurônios, células base no funcionamento do sistema nervoso, que operam interligando a base 

central de controle, o encéfalo, no crânio, com os demais órgãos como os músculos, ao 

coordenar as ações destes sobre os ossos, compreendendo o complexo sistema motor que 

realiza o movimento. 

O sistema nervoso é parte do sistema motor, sendo anatomicamente dividido em 

sistema nervoso central compreendido pela medula espinhal, dentro da coluna vertebral e pelo 

encéfalo, alocado dentro do crânio; e em sistema nervoso periférico que contém nervos com a 

função de levar informações do central para as extremidades e vice-versa (MACHADO, 

2005). 

 

Figura 10: Estruturas do Encéfalo (Visão Medial) 

 

Fonte: Kolb (2002, p.42) 

 

O encéfalo é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, por sua 

vez, é formado por duas outras regiões conhecidas como telencéfalo e diencéfalo. Este último 

contém o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Já o telencéfalo em áreas 
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conhecidas como lobos. Assim, tem-se o lobo frontal, na região anterior do crânio, 

responsável por controlar o movimento e o comportamento, o lobo temporal, próximo ao 

pavilhão auditivo, responsável pela audição e pela memória, o lobo parietal, no topo do 

crânio, que controla a sensibilidade geral do corpo (tato, vibração, dor, temperatura, 

propriocepção) e o lobo occipital, na parte posterior, que coordena a visão. Além destes, 

existe ainda um grupo de estruturas entre o telencéfalo e o diencéfalo com capacidade de 

gerenciar as emoções, o lobo límbico, atualmente considerado como sistema límbico (Figuras 

10 e 11). 

 

Figura 11: Estruturas do Sistema Límbico 

 

Fonte: Kolb (2002, p58) 

 

Dentro do percurso desta pesquisa, há de se supor que o lobo frontal terá suma 

importância por ser responsável direto pelo controle do movimento e do comportamento 

humano além da motivação e da concentração, bem como as regiões límbicas que controlam 

as emoções. No entanto, todos os lobos estabelecem conexões no sistema nervoso central e, 

por meio dos neurônios, encaminham informações que comandam os movimentos e o 

funcionamento geral do corpo humano, uma vez que a integração funcional dos lobos permite 

acionar as funções mentais superiores como atenção, cognição e percepção, necessárias a 

realização das atividades corporais. 

Assim, ao realizar uma atividade, por mais simples que seja como virar a página de 

um livro, uma intensa ordenação de informações será gerada até a ação ser completamente 



44 
 
realizada, desde a inicial vontade até a execução final da ação. O movimento é gerido pela 

atuação coordenada e conjugada das regiões periféricas do corpo, ossos, músculos e órgãos 

dos sentidos em associação com a medula espinhal, o cérebro, o tronco encefálico e o 

cerebelo. No entanto, a vontade, o desejo, a necessidade de se mover é o que justifica realizar 

uma atividade. 

Assim, a motivação surge como um importante elemento disparador dos movimentos. 

O ser humano, por um processo de tomada de decisão, inicia a seqüência da ativação neural 

na parte anterior do lobo frontal, onde regiões de controle motor formulam o plano que 

comandará os movimentos necessários para pegar o objeto. Os neurônios motores, por meio 

da medula espinal, levam a mensagem até os músculos das extremidades como mãos e pés, 

finalizam a execução do ato de mover; ou seja, o controle é pensado e mediado pelo próprio 

indivíduo e poderia ser reconhecido antes de ser realizado. 

Nesta perspectiva, o lobo límbico, como controlador das emoções, talvez até se 

antecipe a todo este campo estratégico por ativar a percepção e integrar sensações 

reconhecidas pelo indivíduo, pois, como dito anteriormente, a necessidade e/ou vontade de 

realizar o movimento, a motivação, é que leva o ser a desempenhar toda esta cascata de 

informações acionando diversas estruturas pelo corpo simultaneamente (KOLB, 2002). 

Não se argúi que seja necessário ao ator a compreensão científica de todo esse 

complexo sistema; apenas considera-se que isto possa ajudar no desenvolvimento das ações 

físicas, especialmente no método a que estamos nos referindo.  Note-se que as circunstâncias 

propostas suscitam ao ator a possibilidade de pensar em diversos mecanismos e porções 

corporais que devem ser acionados para promover ações físicas. A proposta ora abordada tem 

o intuito de aguçar a consciência corporal do ator quanto ao conhecimento da estrutura 

orgânica, estimulando-o a perceber, analisar e responder corporalmente. A ideia é que o ator 

possa desenvolver estratégias de maneira sequenciada, ao menos em seu processo de 

preparação, com qual ou quais partes do corpo deveriam realmente ser utilizadas nas ações. 

Esta conexão entre corpo e movimento é mediada por estruturas do sistema nervoso 

como o chamado sistema límbico, que interpreta os sinais sensoriais que chegam ao encéfalo, 

e transforma-os em emoções; estas são reproduzidas no organismo sob a forma de 

movimentos corporais, ações musculares, ações físicas no âmbito teatral, que expressam o 

discurso da encenação por meio da comunicação não verbal (LENT, 2004). 

Dentro do pressuposto de que o comportamento modula os movimentos corporais, 

Benedetti (2008, p.36) sugere que o grande mestre do Teatro, Constantin Stanislávski, teve 

importantes colaborações no processo de construção do Método das Ações Físicas, 
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destacando as do psicólogo francês Théodule Ribot que trouxe conceitos como o papel da 

vontade, levando a crer que a vontade, a razão sobre o que se deseja realizar, determina a ação 

a ser executada. O encenador russo sempre aponta que não é possível representar sentimentos 

e emoções, mas sim demonstrá-los por meio das ações físicas. Assim, é possível pressupor 

que a motivação funciona como propositora ou ao menos justificativa para realizar a ação 

física. 

Além disso, o autor ainda faz referência a Emoções e Memória Afetiva, ao dizer que o 

sistema nervoso carrega traços de antigas experiências que podem ser rememoradas a 

qualquer momento mediante um estímulo, como um toque, um cheiro, um som, podendo 

desencadear a memória e, deste modo, recriar eventos passados. A memória também pode 

surgir como efeito motivacional que leve o corpo a se movimentar de acordo com a 

circunstância em que o indivíduo estiver envolvido (BENEDETTI, 2008). 

Nesta perspectiva, acredita-se ser possível sugerir ao ator construir o espectro de ações 

físicas a serem desempenhadas em cena ao se antecipar aos acontecimentos que se sucedem 

nas circunstâncias propostas e, baseadas nesta motivação e no conhecimento dos estados de 

corpo nestas emoções, adaptar movimentos, e ajustar a estrutura humana e o seu 

comportamento, diante da situação vigente, para exprimir as sensações e emoções. 

Ao compreender quais partes corporais precisam ser utilizadas para a realização de um 

movimento, o ator pode minimizar os excessos ou sobrecargas sofridas por uma ou outra 

estrutura que muitas vezes limita a expressão real do que se quer dizer. 

Devido à constante necessidade de ser e estar, sentir e perceber, atentar e atuar, 

normalmente exigida aos atores, é importante neste momento, estabelecer contato com o 

termo sensopercepção que provém da relação entre todas as estruturas que permitem ao 

indivíduo analisar o mundo ao seu redor, como os órgãos dos sentidos (tato, visão, audição, 

olfato, paladar) intimamente ligados às estruturas do sistema nervoso. Ao mesmo tempo, 

pode-se relacionar com esse mundo, receber informações exteriores, estabelecer pensamentos 

sobre o que chegou a ele, e então retransmitir as informações processadas pelo cérebro como 

respostas, que serão expressas através do corpo. 

A sensopercepção é entendida como o processo que integra as funções sensoriais e 

perceptivas. A sensação é o elemento primário da sensopercepção sendo definida como uma 

reação física imediata a um estímulo externo captada pelos órgãos dos sentidos.  A percepção, 

por sua vez, é caracterizada como o processo pelo qual os indivíduos organizam, interpretam 

e dão significado as suas impressões sensoriais, com a finalidade de dar sentido ao seu 
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ambiente; esse processo psicológico integra as sensações, o que propicia a composição e 

possível emissão de um discurso corporal (EYSENCK, 2007). 

Acredita-se que o ator, ao conceber, perceber e analisar suas ações pode verificar que 

elas se estruturam por meio de impressões que capta do meio, e do modo como estas se 

organizam em seu próprio organismo e como são modificadas pela percepção de si mesmo e 

das exigências do meio; isso permite reorganizar estas ações e adequá-las ao ambiente. 

Esse fluxo informacional que ocorre no corpo poderia ser chamado de ação e reação, 

de entrar e sair, de ir e vir de informações, ao que hoje em dia a neurociência visa chamar de 

Inputs ao grupo de informações que chega até o sistema nervoso do ser humano; nele estas 

informações serão processadas e sairão sob a forma de Outputs gerados e colocados ao meio 

externo ou transformados em novas informações (DAMÁSIO, 2000). 

Os próximos capítulos apresentam uma breve perspectiva histórica de autores, atores e 

encenadores que discutem noções de corpo por meio dos seus métodos e técnicas em direção 

ao método de composição das ações físicas.  Ao final da pesquisa, a discussão será norteada 

pela reflexão sobre um trabalho prático, em que a abordagem destes conteúdos, por meio de 

técnicas corporais e discussões temáticas, oportunizou aos atores envolvidos inserirem-se nos 

questionamentos e direcionamentos aqui desenvolvidos.  
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3. A ESTRUTURA CORPORAL NO PERCURSO CRIATIVO DA CENA 

 

O corpo como meio de expressão é tido como elemento fundamental no processo de 

construção de uma encenação, mais exatamente do fazer teatral, e está inserido em todos os 

momentos que antecedem e perfazem a sua realização. Isto é discutido por autores do campo 

das Artes Cênicas, como Stanislávski, Grotowski e Barba, ao estudar modos e maneiras de 

utilizar o corpo sob a perspectiva do desenvolvimento das ações físicas. 

O ator é um ser que observa. E pode-se dizer que é o seu corpo que, além de observar, 

descobre, experimenta, percebe e, por meio de movimentos, se projeta mediante as 

circunstâncias apresentadas, reagindo e interagindo quando necessário. Durante décadas, o 

treinamento do ator tem proporcionado o desenvolvimento da prontidão corporal com vistas a 

atingir um modo de atuação orgânico, no caso em estudo, por meio das ações físicas. 

Neste capítulo, estabelece-se um breve diálogo com alguns encenadores e estudiosos 

das Artes Cênicas que desenvolveram métodos e técnicas para facilitar o treinamento e a 

composição corporal do ator no desenvolvimento de uma encenação, por meio da construção 

das ações físicas. 

O objetivo será encontrar interseções que sustentem um dos eixos desta pesquisa que é 

estimular no ator o estudo do corpo, enquanto estrutura anatômica e cinesiológica, de modo 

que isto possa auxiliá-lo na composição das ações físicas e o facilite a atingir estados de 

prontidão, organicidade e presença. Acredita-se que aprofundar o conhecimento sobre a 

estrutura corporal estimula a percepção pessoal do corpo no ator e pode ampliar o espectro 

cognitivo relativo à sua consciência corporal. 

 

3.1 UM BREVE OLHAR SOBRE O CORPO NO MÉTODO DAS AÇÕES FÍSICAS 

 

Desde a proposta de trabalho chamada Linha das Forças Motivas, conhecida como sua 

primeira fase de trabalho com o ator, Stanislávski (1999) diz que é importante o processo de 

estudar a si próprio. Para ele, trata-se de um ponto de partida para se pensar em um processo 

de encenação que exige que o ator trabalhe o seu corpo para se adequar ao papel a ser 

representado. 

De acordo com Matteo Bonfitto (2006), em o Ator Compositor, a Linha das Forças 

Motivas corresponde ao modelo construído e aplicado por Stanislávski em sua primeira fase, 

ou seja, da fundação do Teatro de Arte de Moscou até a experiência com o Estúdio de Ópera, 
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em que o trabalho do ator não poderia ser iniciado sem que os sentimentos fossem 

previamente motivados. 

De modo similar, Roubine (2011, p.49) aponta que o ator deve aprender a conhecer o 

seu próprio corpo como quem explora um território desconhecido ao mesmo tempo em que 

contrapõe este discurso, referindo-se à possível dificuldade de os atores realizarem esta 

constante investigação como procedimento efetivo da sua prática diária. Ele sugere que: “o 

corpo é o lugar de um conjunto de resistências: resistências físicas das articulações, da 

musculatura e da coluna vertebral decorrentes da falta de treinamento do ator, mas também 

resistências físicas que seu inconsciente pode opor às exigências da exibição teatral”. 

Entende-se que estimular o autoconhecimento do corpo, enquanto estrutura e portador 

de informações do mundo, das relações interpessoais e ambientais, pode auxiliar a preparação 

do ator no sentido de facilitar as escolhas motoras compatíveis com o discurso da encenação 

apresentadas por meio de ações físicas. 

Ao estabelecer contato sensorial, físico e muscular com sua estrutura orgânica o ator 

poderia compreender que elementos seriam necessários a traduzir expressivamente a emoção 

a ser externada pelo corpo e, assim, cumprir o objetivo de refletir as circunstâncias propostas 

em cada momento da encenação. 

Stanislávski sugere que, ao saber as circunstâncias propostas pela encenação, o que 

chama de circunstâncias dadas, é possível trabalhar o corpo de forma que este atenda às 

condições solicitadas, permitindo desenvolver movimentos físicos apropriados às situações da 

cena e construir um terreno preparatório à criação do papel, o que chamou de estado criativo 

do ator (BONFITTO, 2006). 

No entanto, o ator, embora tenha a necessidade de exprimir a sensação, transformá-la 

em emoção e expressá-la por meio de movimentos, pode criar maneios, gestos e movimentos 

nem sempre condizentes com o que se deseja alcançar em um modo de atuação mais orgânica. 

Stanislávski (1999) diz que as contorções externas, a tensão muscular e a vida física incorreta, 

são mau terreno para o cultivo da verdade e do sentimento. 

Porém, o que aqui se discute é até que ponto este ator compreende o excesso da 

utilização do seu manancial orgânico em cena. Pretende-se analisar até que ponto a associação 

de terminologias anatômicas e cinesiológicas que dialogam com a estrutura corporal e seus 

respectivos movimentos no âmbito da composição das ações físicas, pode aperfeiçoar o 

trabalho do ator e estabelecer outros caminhos e possibilidades para potencializar a sua 

prática. 
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No processo de construção da personagem, Stanislávski (1999), quando ainda utilizava 

a Linha das Forças Motivas, sugere que, em uma improvisação, o ator inicialmente deve 

perceber toda a estrutura física, pessoal, contextual e ambiental em que está inserido, imbuído 

pelas circunstâncias propostas: 

O meu “sistema” se divide em duas partes principais: 1) o trabalho interno e externo 
do artista sobre si mesmo, 2) o trabalho interno e externo no papel. O trabalho 
interno consigo mesmo consiste na elaboração de uma técnica psíquica que permite 
ao artista desencadear em si mesmo o estado criador, no qual a inspiração lhe vem 
de modo cada vez mais fácil. O trabalho externo consigo mesmo consiste em 
preparar a máquina do corpo para personificar o papel e transmitir com precisão a 
vida externa deste (STANISLÁVKI, 1989, p.539). 
 

No sentido de analisar a preparação corporal no contexto proposto por Stanislávski, 

Guinsburg (2008) relata que no primeiro esboço do método, seis procedimentos básicos 

deveriam ser estimulados no trabalho do ator para a construção do papel: 

 (...) querer – o desejo de atuar; procurar – as capacidades suscitadas pelo desejo 
encontram a matéria-prima para executar a tarefa por dentro e por fora; 
experimentar – o ator cria e vive interna e externamente a personagem por ele 
plasmada, ainda que seja de início apenas em sonho; personificar – o ator elabora o 
envoltório externo da figura a ser encarnada; misturar – efetua a mescla de vivencias 
e personificações; influenciar – o desempenho do intérprete força o público a 
partilhar a experiência do ator (GUINSBURG, 2008, p.313). 

 

Elementos ainda hoje bastante utilizados nos processos de formação do ator foram 

desenvolvidos neste primeiro momento das teorias propostas pelo encenador russo, a exemplo 

de fé cênica, memória emotiva, circunstâncias dadas e seus desdobramentos sobre o quem, o 

quê, o como, o onde; todos estes aliados ao senso de verdade e à estimulação interior dos 

sentimentos como fonte para obter o lado emocional da criatividade ao que chamou de 

psicotécnica. 

Já nos procedimentos realizados com base na Linha das Forças Motivas, Stanislávski 

(1999) normalmente solicitava que as ações desempenhadas em uma cena fossem justificadas 

pelos atores como realmente necessárias para exprimir a sensação, emoção e sentimento. O 

encenador entendia que isto faria o ator analisar o contexto em que a ação estava envolvida e 

sua real necessidade para aquele movimento. 

Assim, é possível discutir a relação entre a necessidade da ação a ser desenvolvida e a 

parte do corpo a ser utilizada para mover. Ao se analisar o contexto da ação a executar, o ator 

pode discernir, com o conhecimento sobre o funcionamento de seu corpo, qual porção ou 

porções deste realmente são necessárias à dinâmica cênica. 
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Por volta de 1930, Stanislávski propõe e desenvolve o Método das Ações Físicas no 

qual explora questões acerca dos movimentos a ser realizados em cena, principalmente sobre 

como e porque eles devem ser feitos. 

Constantemente é relatado pelo autor que o sentimento pelo sentimento, a emoção pela 

emoção não expressa o real conteúdo exigido pelo papel, mas que o movimento e a ação física 

adequados à situação proposta é que poderiam levar o ator a exprimir a sensação, 

possibilitando-se, assim, definir melhor as ações físicas. 

Importa saber se a ação física pode ser aperfeiçoada quando é conscientemente 

percebida pelo ator que alia a motivação da personagem ao seu corpo físico e este, por sua 

vez, transmite, em imagens, o discurso a ser desenvolvido na encenação. 

Não sem propósito, Stanislávski considera que o ator deve primeiramente estabelecer a 

sequência lógica das ações físicas, pois é como se deve começar o trabalho: 

Quando estamos trabalhando em um papel, nós devemos primeiro fazer a sequência 
das ações físicas firmes e fortes. É ainda útil tomar notas sobre elas. Em segundo 
lugar, devemos descobrir a sua essência. E em terceiro, nós devemos ser audaciosos, 
não pensar, fazer. Uma vez que se começar a fazer algo, irá sentir a necessidade de 
justificar isto (STANISLÁVSKI apud TOPORKOV, 2004, p.112). 

 

De acordo com Bonfitto (2006), a ação física seria o elemento estruturante dos 

fenômenos teatrais agindo como célula geradora de outras poéticas e práticas teatrais. Já Luís 

Otávio Burnier (2001), criador do grupo teatral LUME, considera a ação física como a menor 

partícula viva do texto do ator, a base concreta sobre a qual o ator poderá construir sua arte. 

Vasili Toporkov (2004), ator que ensaiou com Stanislávski no período que antecedeu 

sua morte, destaca a importância e funções das ações físicas, quando analisa o que ele chama 

de anos finais de trabalho do encenador russo: 

O método das ações físicas permite ao ator que o segue alcançar a confiança e um 
nível mais profundo de experiência e sentimento. Ele fornece um caminho mais 
curto para a criação de um personagem. Ao mesmo tempo em que é um método de 
conservação e desenvolvimento da personagem criada (TOPORKOV, 2004, p.112). 

 

Ainda de acordo com Toporkov (2004), desde que considerou as ações físicas como 

elemento chave Stanislávski foi extremamente rigoroso com os atores para usá-las, exigindo 

clareza e habilidade na execução como fonte básica para acessar os sentimentos de maneira 

orgânica e natural. Burnier (2001) reitera que, de acordo com Stanislávski, a criação da obra 

passa pela construção da linha das ações físicas através de uma sequência de ações, como uma 

sucessão de signos, provenientes de processos viventes de um fluxo de vida, do engajamento 

de um todo da pessoa do ator. 
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Para Stanislávski em primeiro lugar o ator deve estabelecer uma sequência lógica de 

ações físicas baseando-se em experiências prévias, em criação de imagens internas e na 

proposta da encenação: 

Crie o padrão de ações físicas em cada unidade e então transfira tudo isto para uma 
única linha de ações. Este é um jeito infalível de incorporar uma personagem. (...) Se 
a sequência das ações físicas seguir sua própria circunstância pessoal na vida, se 
tiver sua marca pessoal, então não há necessidade de se preocupar em perder seus 
sentimentos. (...) Se você destruir a lógica básica, a plateia irá deixar de acreditar em 
você, irá perder o interesse. Se você não achar seu direcionamento, o processo 
orgânico, vivo, será destruído. O ator que não acredita nas suas ações cai no clichê 
(STANISLÁVSKI apud TOPORKOV, p.81, 2004). 
 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o padrão de ações físicas é a estrutura sobre a 

qual todos os elementos essenciais de uma personagem podem ser criados. É um método por 

meio do qual se pode ver se o comportamento do ator no palco é orgânico e reflete de modo 

mais expressivo os sentimentos e experiências da personagem. 

Segundo Stanislávski ao construir da maneira mais simples a matriz das ações físicas e 

seguir uma linha sequenciada, o ator já terá dominado 35% do papel (TOPORKOV, 2004). É 

o que reafirma a professora Rhonda Blair, do Departamento de Teatro da Southern Methodist 

University, quando diz que, por volta dos anos 1920, Stanislávski tinha a certeza de que a 

chave para o êxito do trabalho do ator era encontrar uma precisa sequência de objetivos 

físicos, que poderiam incluir atenção ao tempo-ritmo e a análise da linguagem do roteiro a ser 

trabalhado (BLAIR, 2008). 

No Manual do Ator (1997), Stanislávski sugere que nenhuma ação física deve ser 

criada sem uma lógica, um desejo interior, e, consequentemente, sem que haja um senso de 

autenticidade. Ele reforça a necessidade de ligação entre ações físicas e os chamados 

elementos do estado interior de criação que são o se mágico, as circunstâncias dadas, a 

memória emotiva, os objetivos e unidades, a fé e o sentimento da verdade (STANISLÁVSKI, 

1997). 

A lógica a que se refere Stanislávski pode ser vista também no cotidiano. O corpo 

humano realiza deslocamentos, movimentos, ações quando há uma exigência, um propósito. 

A motivação é a justificativa que estimula a estrutura orgânica para que esta saia da sua 

inércia, da sua constância, mediante a necessidade de suprir as exigências funcionais dos 

sistemas, ou seja, o corpo se move para atingir algum objetivo. Via de regra, as ações físicas 

são realizadas quando há uma intenção disparada pela motivação decorrente da interação com 

o ambiente, com o meio social e com as circunstâncias.  

Nesta perspectiva Stanislávski (1999) sugere que o ator, ao pensar nas circunstâncias 

propostas, ao delimitar o espaço em que a personagem estiver inserida e ao mesmo tempo 
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estabelecer relações de tempo e de ritmo, proporia as ações que seriam executadas em cena 

numa relação direta com o propósito espacial e temporal previamente definido. Ainda 

segundo ele, o ator normalmente não é capaz de repetir exatamente essas emoções, mas sim 

os movimentos, as ações físicas que denotam estes estados de corpo. 

De certo modo, há de se perceber um entrelaçamento nas ideias de Constantin 

Stanislávski durante toda sua vida no teatro. Não se trata de um abandono de antigas 

propostas por novos caminhos, mas, sim, de um caminho único com foco no treinamento do 

ator, no intuito de desenvolver uma maior expressividade. O Método das Ações Físicas foi 

desenvolvido por um período de vinte anos, entre 1916 a 1938 e, apesar de Stanislávski não 

ter tido tempo de finalizar a obra, autores como Jean Benedetti (1998), utilizando esboços e 

rascunhos dos escritos feitos por Stanislávski e seus assistentes, conseguiram demonstrar que 

o sistema de treinamento proposto pelo encenador é composto por uma estrutura que passo a 

passo leva o ator a construir a cena por meio de ações. 

Diante do Método, Benedetti (1998) sugere que o maior propósito de Stanislávski 

seria levar o ator a adquirir propriedade autêntica e assim autoral, consequentemente orgânica, 

dos movimentos desempenhados em cena. Este aspecto é explorado nesta pesquisa como um 

dos pontos-chave de apoio para a realização das ações, na medida em que se aprofunda o 

estudo e conhecimento do corpo estrutural que desenha o movimento e o traduz em emoção. 

Em Stanislavski in Rehearsal, publicação de Vasili Toporkov (2004, p.146) sobre a 

fase final do trabalho do encenador russo, Stanislávski diz que: “Cada produção deve ser 

baseada em uma ideia. Além de encenar a peça, de seguir o roteiro, nós não devemos, em 

nenhum momento, perder de vista o superobjetivo”. Por outro lado, Benedetti (1998) divide 

em fases o desenvolvimento da pesquisa cênica do encenador russo. 

Na primeira fase, chamada de Análise Através de Ações, segundo Benedetti, deve-se 

analisar o processo em etapas utilizando as Circunstâncias Dadas; o foco é estabelecer as 

ações físicas apropriadas a cada situação, relacionando-as com o caminho das personagens, 

seus objetivos específicos, o que elas querem, qual o seu meio e o seu propósito em realizar a 

ação física. 

Ainda nesta fase é importante, inicialmente, desmembrar a peça em Unidades de modo 

a clarear as ações a serem usadas; e o ator deve encontrar a Ação Base de cada episódio, 

trabalhar nesta e associar os movimentos às circunstâncias propostas. 

Com base nos episódios previamente delimitados, é possível fragmentá-los em outras 

partes como Fatos ou Eventos e, dentro destes, o ator procura encontrar as Tarefas da sua 
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personagem e a sequência lógica das ações necessárias a cada cena, a cada Bit 9, conhecido 

como o menor momento cênico, para tentar buscar o tempo, o ritmo, a velocidade de cada 

ação física nos fatos a serem encenados.  

Já na segunda fase do Método de Ações Físicas, ainda segundo Benedetti (1998), o 

ator deveria ler o texto pensando nas ações que definiu como essencial a cada unidade, a cada 

fato. O objetivo é fazê-lo perceber essas ações funcionando em cada momento da cena e, em 

seguida, esboçar pequenos movimentos de mãos, pernas, pés, tronco, crânio, repetindo o 

processo ao utilizar e improvisar os movimentos, de modo a torná-los conscientes 

(BENEDETTI, 1998). 

Na terceira e última fase do Método das Ações Físicas, nomeada de Planejamento da 

Produção, deve-se trabalhar na peça fixando-se movimentos e comportamentos dentro da 

perspectiva de encenação que foi definida pelo grupo ou sugerida pelo diretor tendo o 

subtexto como suporte. Então, estabelece-se o tempo e o ritmo necessários em cada ação 

dentro de cada tarefa a ser realizada com base nos seguintes elementos, inicialmente 

delimitados: aqui, hoje, agora, onde, quem, como e porque (BENEDETTI, 1998). 

Tomando a Ação Base como ponto de partida dentro de um processo de construção 

cênica, é possível refletir sobre as posturas que cada corpo deve assumir diante de uma ação 

ou universo de ações previamente definido. Com isso, delimita-se um propósito com foco em 

ações, e, as próprias tarefas a serem realizadas justificam a execução dos movimentos, 

permitindo ao ator criar o seu gestual, assumir posturas corporais, deslocar o corpo no 

ambiente e articular relações com seus parceiros de cena, facilitando assim a comunicação. 

Em uma situação a ser desenvolvida, por exemplo, que sugira personagem com idade 

mais avançada do que a do ator que a representa, percebe-se a necessidade de entendimento 

do próprio corpo para que ele se aproxime da caracterização do idoso; do mesmo modo, 

atores mais velhos desenvolvem personagens com idade menor que a sua e, muitas vezes, 

terão a necessidade de adaptar seu corpo, a uma maior mobilidade, maior velocidade de 

movimento e a um fluxo de reflexos comumente mais rápidos. É quando Stanislávski se refere 

ao Tempo-Ritmo como necessário para ajustar as ações e adaptar o movimento à real 

dinâmica da cena e da personagem que estiver sendo desenvolvida. 

Ainda de acordo com o encenador russo, não é possível dominar as ações físicas se 

não se domina o seu ritmo, pois cada ação física está ligada ao seu próprio ritmo:  

                                                 
9 O Bit é uma unidade de tempo limitada por uma preocupação comum com ações relacionadas. É caracterizada 
por uma cor emocional que perpassa e se distingue de unidades de ação que vem antes e depois dele e funciona 
como uma secção do tempo confinada em um grupo específico de ações contínuas, ou talvez a duração de um 
“clima” ou estado interno. 
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Não é possível caracterizar diferentes pessoas com o mesmo ritmo. O ritmo do verso 
deve estar vivo no ator, quando ele fala ou quando ele está em silêncio. Toda a 
performance deve estar preenchida com ritmo, então você poderá pausar entre 
palavras e frases, e estes irão se manter no ritmo certo (STANISLÁVSKI apud 
TOPORKOV, 2004, p.126). 
 

O discernimento acerca do controle do tempo, do ritmo, da velocidade, bem como da 

distância, do alcance e da necessidade da ação a ser desempenhada, de algum modo fará parte 

do trabalho do ator, que deverá conhecer e perceber o seu próprio corpo para que possa 

conduzí-lo ao papel. No sentido da ideia que aqui se defende, os gestos, movimentos, posturas 

e tom de voz que depois serão lapidados, podem ser aperfeiçoados pela noção de visualização 

estrutural do corpo diante da abordagem anatômica e do conhecimento da nomenclatura de 

partes, porções, e conexões, além do suporte da cinesiologia10. 

Veja-se, por exemplo, que Stanislávski (1999), em um dos seus treinamentos solicita a 

duas atrizes do seu grupo que caminhem pelo espaço, um corredor, de um extremo a outro. 

Elas iniciam o trabalho e logo o diretor interrompe o processo, questionando-as:  

Não, assim não. Já imaginaram alguém andando dessa maneira? Virem os 
calcanhares para dentro, a ponta dos pés para fora! Por que não dobram os joelhos? 
Por que não balançam mais as cadeiras? Cuidado com os centros de equilíbrio! Não 
sabem caminhar? Por que estão cambaleando? Olhem aonde vão! 
(STANISLÁVSKI, 1998, p. 172). 
 

É interessante perceber que os questionamentos sobre o corpo já são suficientemente 

antigos e que a exploração de técnicas corporais, por parte de grandes encenadores, foi e vem 

sendo bastante estudada (Decroux, Delsarte, Meyerhold, Barba, Grotowski, entre outros) com 

objetivo de proporcionar uma encenação mais viva e rica, preenchida por nuances que 

denotam sentimentos, sensações e emoções por meio de movimentos, de ações. Mesmo não se 

utilizando de nomenclaturas científicas, eles constroem, a seu modo, métodos e processos que 

chegam até o ator, com altos graus de profundidade. 

Ao analisar o exercício descrito por Stanislávski, surgem várias questões voltadas para 

o interesse dessa pesquisa. Quando o encenador russo pergunta às atrizes se as mesmas já 

viram alguém andando dessa maneira, a resposta poderia ser bastante inconclusiva e não 

necessariamente um sim ou um não. As atrizes podem realmente nunca ter parado para 

observar uma pessoa andando. E, se em algum momento o fizeram, de maneira meramente 

ilustrativa, curiosa, sem a necessidade de perceber o movimento em si, não conseguiriam 

fazer a associação desejada pelo diretor. 
                                                 
10 Efetivamente, é complicado exigir do ator que conheça Anatomia Humana, Cinesiologia e Neurociência do 
modo como os profissionais da área o fazem. Por isso, na perspectiva que aqui se desenha, é a importância da 
percepção das noções básicas, cuja necessidade muda de um processo para outro ou de um ator para outro. Esses 
conhecimentos podem ser usados quando se percebe que eles podem facilitar a compreensão,a comunicação e a 
realização das ações físicas. 
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Acredita-se que, caso as atrizes não tivessem relação com a nomenclatura utilizada no 

exercício, o termo calcanhar poderia não soar como indicativo, como sugestão, como dica e, 

provavelmente, elas não se embasariam neste componente para gerar as alterações imagéticas 

em seu esquema corporal conforme solicitado. Ainda que tivessem feito a análise visual do 

ato de caminhar, supõe-se que, sem saber identificar a posição dos pés, ou sem saber discernir 

qual porção do pé desloca para cada lado durante a caminhada ou, de uma maneira mais 

específica, sem saber as fases da marcha humana, podem surgir variações que dificultam ou 

modificam o curso da realização das ações físicas.  

É o que ocorre na sequência dos exercícios, quando o diretor adverte as atrizes a cada 

passo que dão no corredor, até descontrolá-las de tal modo que elas já não mais sabiam 

distinguir a cabeça dos calcanhares e ficam paralisadas no espaço de trabalho, gerando clichês 

interpretativos. 

No intuito de vencer mecanismos que gerem falsas representações, tenta-se propiciar 

ao ator um olhar mais profundo sobre a estrutura corporal de modo a compreender, de forma 

consciente, o que utiliza do seu corpo em cada cena, Unidade, Fato ou Bit e, principalmente, 

se existe necessidade de utilizar esta ou aquela porção para compor o movimento. 

A terminologia utilizada pelo encenador auxilia a contextualizar outro item, parte do 

estudo da Cinesiologia, que é a marcha humana e seu ciclo. Deter-se nesse item, 

especificamente, é importante não só pela abordagem, mas também porque a marcha está 

presente na maioria das poéticas teatrais e nos modos de atuação.  Ao conhecer o ciclo da 

marcha e as partes corporais envolvidas, o ator pode modular o ritmo das fases da marcha 

durante a representação, bem como modificar sua relação com a base estável nos pés e o 

centro de gravidade no tronco. Desta forma, pode propor uma estrutura de marcha específica 

para uma personagem, de maneira consciente, ao criar as ações, gestos e desenhos de 

movimentos possíveis e pertinentes à encenação e ao desenho corporal em questão.  

Ao se falar em marcha, é possível descrever de modo geral duas grandes fases que 

compõem o seu ciclo: a de apoio e a de balanço. Partindo da posição anatômica, com o corpo 

ereto e o olhar para o horizonte (que indica o objetivo, o local, a direção, o motivo que leva o 

indivíduo a andar), ao iniciar uma caminhada, o indivíduo faz o chamado contato inicial 

colocando o calcanhar direto no solo. 

Ao tocar o solo, o membro inferior estará completamente em extensão (reto, sem 

dobrar joelho ou quadril), que é garantida por músculos como glúteo máximo, que estende a 

coxa, e o quadríceps, que estende a perna. O movimento seguinte coloca o pé totalmente em 

contato com o chão que devolve a carga emitida pelo corpo, tendo uma resposta à carga, 
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passando-se aos apoios médio e final, quando o centro de gravidade é deslocado 

anteriormente, com o pé realizando movimentos de rolamento até sair do chão no pré-balanço. 

É então iniciada a fase de balanço, classicamente dividida em balanço inicial, médio e 

terminal. No exemplo das atrizes no corredor, o diretor se referia a estas fases quando as 

solicitava a balançar as cadeiras (cintura pélvica e articulação do quadril), acionando desde o 

pré-balanço, momento entre as fases de apoio e balanço, tanto a referida região, quanto a 

coluna vertebral, para realizar transferências de peso de um membro para o outro, necessárias 

ao ato de caminhar (HAMMIL, 2000). 

Assim, a coluna, a partir do deslocamento do olhar para baixo, ainda no contato 

inicial, contrai músculos das regiões anterior e posterior, em especial os abdominais 

anteriormente (na região da barriga) e os eretores espinhais (ao lado da coluna vertebral 

posteriormente. Ambos se contrapõem, em flexão e extensão respectivamente, para tentar 

ajustar a as alterações posturais propiciadas pelo deslocamento, pelas alterações ambientais e 

pela gravidade. 

Associado a isso, os ombro e a cintura escapular, o quadril e a cintura pélvica 

dissociam para lados opostos levando membros superiores e membros inferiores a agir 

alternadamente enquanto os passos são dados ao longo da caminhada. Ao iniciar o passo com 

o membro inferior direito, colocando o pé no solo, o tronco (coluna vertebral, tórax e abdome) 

assume uma leve torção para a para direita, fazendo com que o ombro e o membro superior 

esquerdo também se direcionem para a direita. 

Do mesmo modo, uma reação contrária acontecerá quando o indivíduo estiver na fase 

de balanço, ainda com o membro inferior direito, e iniciar um novo passo com o membro 

inferior esquerdo; isto levará o corpo agora a realizar uma leve torção para a esquerda e 

encaminha o ombro e o membro superior direito que seguem em direção ao lado esquerdo, 

além da transferência de peso recebida pelo membro inferior direito que agora será 

responsável pela estabilidade corporal junto ao tronco. 

Aparentemente simples, a marcha humana, o ato de caminhar ainda dependerá de uma 

série de músculos, em cada uma das fases citadas anteriormente, bem como dos sistemas 

circulatório e respiratório que nutrem e sustentam todo o invólucro corporal. Há necessidade, 

portanto, de se ter uma justificativa muito plausível, uma motivação, para que um movimento, 

que gera tanta repercussão no metabolismo corporal, ocorra de forma exequível considerando-

se ainda as variações que existem de acordo com a idade, o peso e a altura. São fatores que 

podem afetar o centro de gravidade e toda a estrutura corporal, tendo em vista as alterações 
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posturais que o ser humano sofre ao longo do tempo, mediante o natural processo de 

envelhecimento. 

Entretanto, vale ressaltar que, nesta descrição da marcha humana, se retrata um 

indivíduo dentro dos padrões de normalidade e sem extremos de idade, peso, altura. Isto 

porque, se a discussão acima se referir a um indivíduo idoso é necessário enfatizar que o 

centro de gravidade, normalmente no centro do crânio, bem como os sistemas de base em 

quadril e pés, mudarão de local, visto às alterações posturais que este ser sofre ao longo do 

tempo, mediante natural processo de envelhecimento. 

O ator pode se utilizar desta compreensão e fazer a análise da marcha em qualquer tipo 

físico que se intencione interpretar. Ao pensar em alguém que esconde algo de outrem, ou na 

forma de caminhar de um idoso ou de uma criança, é fato que serão percebidas novas 

perspectivas das fases de marcha, com nuances, tempos e ritmos diferentes em cada fase. No 

intuito de demonstrar a inquietação, a sensação de perigo, o temor, o indivíduo molda o corpo, 

produz um maior número de torções, variações de velocidade e força em seus membros 

inferiores para exprimir as emoções sentidas. 

A utilização das ações físicas para produzir uma cena é inerente a quem trabalha com 

a interpretação teatral. Entretanto, a quantidade de movimentos a serem realizados e a 

correlação com as partes corporais envolvidas no desenho dos gestos, estabelecem a 

comunicação não verbal entre as pessoas. Em consequência, a organicidade pode depender do 

entendimento do ator sobre o próprio campo estrutural, e isto pode facilitar a criação, o ajuste, 

a desconstrução e a realização das ações físicas, de forma orgânica. 

Stanislávski (2008) diz que o ator precisa formar uma linha lógica, consecutiva, de 

ações físicas orgânicas, que devem ser anotadas por escrito e fixadas por meio de repetição. 

Assim, entende-se que a lógica e a consecutividade dessas ações físicas conduzirão ao 

objetivo desejado referente ao modo de atuação escolhido. 

Para que isso ocorra de maneira não somente planejada, mas também fluida, pode-se 

fazer necessário que o ator consiga se perceber enquanto estrutura que se movimenta no 

ambiente e visualizar a ação que irá fazer até mesmo antes de realizar. 

Tome-se um exemplo: ao pensar em pegar um livro em uma estante muito alta, talvez 

seja preciso esticar todo o tronco, estendendo também o seu membro superior; pode ser 

necessário, inclusive, ficar na ponta dos pés, nas falanges dos dedos, com o intuito de 

distribuir a força de maneira adequada entre os músculos com o propósito de suster o 

deslocamento anterior do centro de gravidade, o que pode levar a uma queda, situação 

ajustada pela consciência, reconhecimento e acionamento dos músculos que estabilizam a 
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coluna vertebral. No entanto, todo este acontecimento pode ser previsto do ponto de vista 

musculoesquelético. 

De acordo com Benedetti (2008), no método das ações físicas, ou mais 

apropriadamente no Método de Análise através das Ações Físicas, os atores começam 

criando, com base em seu próprio corpo, em detalhes precisos, a sequência lógica de ações 

baseadas nas circunstâncias que cercam a peça ou proposta cênica a ser encenada. 

O ator pode planejar sua performance como um todo, tanto nos momentos de 

relaxamento, quanto nos de clímax para fazer o espectador perceber o que importa mais e o 

que importa menos. Assim, ele se utiliza da ideia de acoplar o movimento expressivo a um 

tempo e a um ritmo adequados ao propósito da construção cênica, de forma mais precisa, 

como salienta Stanislávski:  

A precisão de uma ação, a sua realização concreta em qualquer produção é a base do 
nosso tipo de atuação. Se eu conheço uma ação, sua lógica, precisamente, que, para 
mim, é como uma partitura musical, do jeito que eu executá-la, aqui, hoje, agora, 
para uma audiência particular, é um momento criativo, mas eu ainda tenho a 
partitura (STANISLÁVSKI apud TOPORKOV, 2004, p.155). 
 

Desta forma é mais fácil o ator estimular primeiramente sua estrutura física do que 

tentar atingir uma natureza emocional, ou “espiritual”. Parte-se do pressuposto de que não é 

possível exercer o controle rígido sobre as emoções, mas, sim, imaginar uma série de 

acontecimentos ou momentos como componentes de determinada emoção que será 

representada, em cada momento, por uma simples ação. 

É importante perceber que o processo de criação da personagem não visa apagar o 

ator, mas sim transformá-lo, fazendo com que sua própria experiência de vida se torne a 

experiência da personagem, mas não de modo abstrato. Toporkov diz que Stanislávski (2004) 

dirigiu a atenção dos atores para o que seria mais palpável e mais real nas ações humanas que 

seria o seu aspecto físico: 

Em seu direcionamento e ensino, especialmente em seus anos finais, ele deu grande 
importância a este aspecto da vida de um papel quando organizou o início dos 
trabalhos. Separou o aspecto físico do comportamento humano de seus outros 
elementos, é claro, de modo artificial, mas ele usou isso como estratégia de ensino. 
Ao desviar a atenção dos atores para longe do caráter sentimental e psicológico, 
direcionando-os para o cumprimento das ações físicas, ele os ajudou a ter acesso aos 
seus sentimentos de uma maneira orgânica, natural, para se apresentarem 
(TOPORKOV, 2004, p.160). 
 

Isso é visível quando Stanislávski (2008) chama a atenção do ator para que este 

simplesmente não copie movimentos externos, sem justificá-los. Para tanto, ele deve 

condicionar o corpo, o que significa realizar diários exercícios e desenvolver o 

autoconhecimento, de modo que o ator não fique atrelado à lembrança dos sentimentos, uma 
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vez que só poderia lembrar-se das ações físicas, como o encenador enfatiza: “Quando você 

ensaiar uma cena comece com as mais simples ações físicas, realize-as de maneira 

absolutamente verdadeira, procure a verdade em todos os detalhes. Desta forma você vai 

atingir a crença em si mesmo e no que você está fazendo” (STANISLÁVSKI apud 

TOPORKOV, 2004, p.122). 

Nessa perspectiva, pretende-se associar ao Método das Ações Físicas o uso consciente 

das terminologias que nomeiam as porções corporais e suas relações que permitem os 

movimentos, na perspectiva da cinesiologia e da anatomia humana, inseridas por meio de 

técnicas corporais que desenvolvem o trabalho do ator. Além disso, espera-se que haja uma 

ampliação do olhar sobre a estrutura corporal para uma realização mais fluida e orgânica das 

ações físicas e uma atuação com mais prontidão e presença, aspectos que foram enfatizados e 

desenvolvidos, a seu modo particular, pelos encenadores Jerzy Grotowski e Eugenio Barba. 

 

3.2 TRANSITAR NO TEATRO POBRE EM BUSCA DE UM CORPO RICO 

 

As pesquisas do encenador polonês Jerzy Grotowski sobre as artes cênicas 

estabeleceram um vasto conteúdo acerca do treinamento do ator e muitos dos seus conceitos 

se entrecruzam ou ao menos se tocam, sem necessariamente serem tão explícitos. Os 

conceitos e procedimentos têm relação com o objetivo de estudar e explorar o corpo e sua 

estrutura para estabelecer uma condição de naturalidade e ao mesmo tempo de propriedade na 

execução das ações físicas. A proposta de treinamento do ator diante do ponto de vista deste 

encenador conduz à necessidade do planejamento dos movimentos que possam se tornar 

ações físicas. 

Conforme Grotowski (2011, p.26), “o ator é um homem que trabalha em público com 

o seu corpo, oferecendo-o publicamente e, se este corpo se recusa a demonstrar o que é ele, 

não é um instrumento obediente”. Posteriormente Grotowski abandonará o termo instrumento 

(ou veículo) por não acreditar em relações dissociadas do corpo com o pensamento, não 

devendo o mesmo ser visto como objeto, como máquina, mas sim como parte das relações 

interpessoais mediadas pelas necessidades do indivíduo em transitar e assim se mover no seu 

meio social. 

Para isso, de forma a atingir um corpo expressivo, o encenador diz que o ator deve 

investigar com afinco todas as possibilidades do seu próprio organismo e aponta: 

Acho que é preciso desenvolver uma anatomia especial do ator como, por exemplo, 
encontrar várias áreas de concentração do corpo para os diferentes modos de atuar, 
buscando as áreas do corpo onde o ator, às vezes sente que estão suas fontes de 
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energia. A região lombar, o abdome e a área em volta do plexus solar 
frequentemente funcionam como tais fontes (GROTOWSKI, 2011, p.30). 
 

Ao demonstrar o conhecimento do corpo e a compreensão do funcionamento do 

organismo, Grotowski entende que o ator deve ser capaz de decifrar e entender melhor seu 

corpo para que, ao mergulhar em si mesmo, possa revelar seus impulsos mais profundos e se 

apropriar disto para executar ações pertinentes à composição do papel. 

Com a ênfase no corpo do ator, Grotowski propõe um teatro pobre11, que leva a crer na 

redução, ou até mesmo na eliminação quando for o caso, dos elementos plásticos da cena, 

estabelecendo uma hierarquia na qual cenário, maquiagem e figurino cedem lugar à ênfase no 

corpo do ator. A título de exemplo, por meio do uso controlado do gesto, o ator transformaria 

o chão em mar, mesa em confessionário e daria vida a um pedaço de ferro. Ao abordar o 

termo teatro pobre, o encenador acredita que a composição da expressão facial, com o uso 

dos próprios músculos do ator e seus impulsos interiores, provoca o efeito de uma 

surpreendente transubstanciação teatral, enquanto a máscara ou a maquiagem artística são 

apenas truques (GROTOWSKI, 2011). 

Grotowski (2011, p.30) revela ainda que “a elaboração da artificialidade é muitas 

vezes baseada na procura consciente do corpo por formas, das quais é possível sentir os 

contornos mesmo quando a realidade deste corpo escapa ao controle”. Isto porque muito 

possivelmente o próprio ator sabe, conhece e pode reconhecer diversas formas que pode 

assumir diante de situações impostas. E, para atingir esta artificialidade, é necessária uma 

série de exercícios adicionais, formando uma partitura em miniatura para cada parte do corpo. 

Neste contexto, o autor propõe o que chama de Ato Total, ou seja, o desnudamento 

total do ser em detrimento da interposição de uma nova realidade corporal imaginada para a 

cena, beirando a transgressão dos limites corporais, perceptivos, mentais e estruturais quando 

o ator se entrega totalmente a atuação. Para ele, o ator não deve usar o seu organismo para 

ilustrar um ato da alma e sim executar este ato com o todo o seu corpo: 

Quando digo que a ação deve engajar toda a personalidade do ator, para que sua 
reação não pareça sem vida, não estou falando sobre algo externo como gestos 
exagerados ou truques. Trata-se da essência da vocação do ator, de uma reação da 
parte dele que lhe permita revelar, uma após a outra, as diferentes camadas de sua 
personalidade. Desde a fonte instintivo-biológica, passando pelos canais da 
consciência e do pensamento, até aquele vértice tão difícil de definir, mas que é 
onde tudo se encontra na unidade. Esse ato de desnudamento total de um ser torna-

                                                 
11 O termo Teatro Pobre foi definido por Jerzy Grotowski (1933-1999) a partir da crença de que em cada 
montagem é projetado um novo espaço para os atores e espectadores. Abrir mão dos efeitos de luz, maquiagem, 
adereços de cena revela muitas possibilidades para o ator trabalhar com recursos como focos estáticos e o uso 
deliberado de sombras e pontos iluminados. Para ele é totalmente teatral o ator se transformar de um tipo para o 
outro, de personagem para personagem, de silhueta para silhueta usando apenas o próprio corpo e o talento. 
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se um presente de si mesmo que beira a transgressão dos limites e do amor. Eu 
chamo isso de ato total (GROTOWSKI, 2011, p.94). 
 

O ato total almejado por Grotowski envolve muitos elementos dentro da prática 

intensiva e diária do ator. Entre estes, pode-se citar a verticalidade, a organicidade e o 

impulso12. 

Grotowski (apud Richards, 2012, p.107) considera que “a organicidade provém de 

uma corrente de impulsos, uma corrente quase biológica que vem de dentro e que vai terminar 

em uma ação precisa”; ela seria o resultado de um impulso, “uma reação que tem início dentro 

do corpo e que só é visível quando já se tornou uma pequena ação. O impulso é tão complexo 

que não é possível dizer que pertença somente à esfera corporal” (GROTOWSKI apud 

RICHARDS, 2012, p.108). 

Ao se considerar o impulso interno, e intrínseco ao ator, como o disparador das ações 

físicas, é possível fazer associações com os campos da Cinesiologia e da Neurociência. O 

pensamento, estimulado pela necessidade em cena, iniciará os impulsos, disparando conexões 

neurais que irão sair do encéfalo, chegar à medula espinhal e atingir os músculos esqueléticos 

que realizam a maioria das ações físicas. 

É assim que, para adentrar o corpo humano, o estímulo precisa acionar o neurônio, 

célula fundamental e estrutural do sistema nervoso, de forma que a informação inicial seja 

transformada em um impulso nervoso; este conduzirá a informação ao seu local de destino, o 

músculo, que ativa a estrutura corporal determinada, os ossos de cada membro. É possível 

enfocar uma correlação com estruturas neuroanatômicas que disparam, determinam e 

controlam o movimento corporal. Isto porque as conexões neurais, ligações entre neurônios 

conhecidas como sinapses, para serem ativadas, precisam de uma justificativa. 

Tome-se como exemplo uma demonstração de ação física realizada por Grotowski em 

uma palestra que sugere o ato de lembrar, quando diz: “se alguém está se lembrando de 

alguma coisa, deve observar o que acontece em seu corpo” (Grotowski apud Richards 2012, 

p.33). Desse modo, é possível estimular o ator a pensar sobre si mesmo, a analisar o seu 

próprio corpo e resgatar a memória motora das sensações e os estados de corpo em diversas 

situações durante a composição de um papel. 

Outro exemplo citado por Grotowski refere-se ao ato de lembrar. E, para demonstrá-

lo, o encenador mudava a posição da coluna vertebral, tornando-a mais ereta, inclinava a 

cabeça para baixo e deixava a mão suspensa no ar, de modo que a memória foi localizada em 

                                                 
12 Não se poderia dissecar esses elementos, mas apenas apresentá-los de forma breve para que se possa ter a 
noção do funcionamento complexo de um conjunto, do ato total. 
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algum lugar com precisão e o corpo se curvou na direção desse lugar, respondendo 

corporalmente ao comportamento sugerido. 

 Pode-se associar esse chamado de Grotowski para observar os acontecimentos no 

corpo com as noções da Cinesiologia, ao estudar o movimento humano por meio da análise 

visual, detectando-se as porções corporais que estão sendo utilizadas e as relações entre si que 

permitem o movimento. Neste exemplo, o que configura e justifica a ação física é a intenção 

do autor em buscar a memória, em acessá-la. O modo de manter a espinha dorsal, o ritmo da 

sua mão suspensa no ar, a firmeza, a posição e a duração do seu olhar demonstram a busca 

interior pela memória. 

Ainda é possível perceber a mudança da inicial posição anatômica, alinhada e ereta, e 

do centro de gravidade, que se deslocam anteriormente e levam a acionar diversos músculos 

desta região para realizar a flexão do tronco. Ao mesmo tempo, exige-se dos músculos da 

porção posterior que se mantenham em estado de alerta, trabalhando em conjunto com os da 

região do abdome e tórax para, ainda assim, manter o corpo na posição desejada em cena. 

Ao dar um panorama de importantes elementos e regras da sua técnica, Grotowski 

afirma que: 

Em tudo o que você fizer, você deve ter em mente que não há nenhuma regra fixa e 
nenhum estereótipo. O essencial é que tudo deve vir do corpo, e através do corpo. 
Antes de tudo, deve haver uma reação física a tudo que nos afeta. Antes de reagir 
com a voz, você deve reagir primeiro com o corpo. Se pensar, você deve pensar com 
o seu corpo. Entretanto é melhor não pensar mas atuar, correr riscos. Quando lhe 
digo para não pensar, quero dizer com a cabeça. É claro que você deve pensar, mas 
com o corpo, é lógico, e com precisão e responsabilidade. Você deve pensar com o 
corpo inteiro, por meio de ações (GROTOWSKI, 2011, P.160). 
 

Thomas Richards (2012), que trabalhou anos com o mestre polonês, diz ter percebido 

a necessidade de escutar o seu corpo ao se permitir descobrir o fluxo de ações de que 

precisava para ativar a organicidade através de uma via natural e não forçada. Ele sugere que 

o corpo é uma estrutura que lembra que cada vez que se redescobre algo, a sensação é de 

recordar a experiência vivida pelo corpo e pode ser expressa corporalmente por meio de ações 

físicas. Ainda de acordo com este autor, as ações físicas fluem rápido na vida e, na maioria 

das vezes de forma inconsciente, de modo que é possível entender o que acontece ou 

aconteceu a um indivíduo se este faz esforço para observar e analisar detalhes do movimento. 

Acredita-se aqui que essa escuta possa ser potencializada por meio do estudo 

planejado da estrutura orgânica no reconhecimento das ações físicas a serem realizadas na 

encenação por meio de porções corporais específicas, no intuito de criar movimentos mais 

fluidos e conscientes. 
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Quando Grotowski (apud RICHARDS, 2012, p.111) diz que: “... o ator que sabe 

eliminar as contrações inúteis pode suportar esforços extraordinários sem ficar exausto” e que 

“ele só empenha a contração muscular onde realmente é necessária”, parece encontrar 

sustentação para a ideia de sugerir ao ator a compreensão do seu corpo enquanto estrutura 

morfológica composta por ossos e músculos. Dentro da perspectiva da anatomia, conhecer e 

relacionar essas partes pode permitir uma variada gama de movimentos. 

Cada movimento realizado pelo corpo tem uma relação com a situação em que a 

estrutura corporal está inserida, o que sugere o ato de se mover e, conhecer profundamente 

seu aparato biológico e suas relações entre si, pode facilitar a percepção e assim a concepção 

das suas possíveis ações, ao analisar e prever os seus movimentos. 

De acordo com Richards o ator deve ver com “seus próprios modos de fazer (na vida 

cotidiana) para que depois possa construir esses fazeres (ações) no palco de forma 

consciente”. (Richards, 2012, p.117) E toda essa construção funciona como uma espécie de 

trampolim para alcançar as emoções e assim expressá-las ao espectador. Assim, seria 

necessário se ver, se perceber, se conhecer, para se permitir. 

Já Zygmunt Molik (2012, p.92), co-fundador do Teatro Laboratório de Grotowski, diz 

que é “preciso recordar do desenho da ação, lembrar-se dela. E, mais tarde, a questão é como 

e com o que deve ser preenchida.” Isso exprime a necessidade de situar e justificar a ação a 

ser realizada. O ator, ao analisar situações e reações corporais, a exemplo de alguém que toma 

um susto ao encontrar um animal feroz ou a alegria ao se deparar com uma aguardada notícia, 

assim como a tristeza pela perda de um ente querido, pode perceber as condições que o corpo 

assume diante destas situações, como a posição dos ossos durante os movimentos, os 

músculos que são contraídos perante determinadas sensações e emoções e, ao entrar em 

contato com a morfologia e estrutura corporal, aprimorar a construção do papel. 

Esse pensamento encontra eco nas palavras de Grotowski quando este diz que o ator 

deveria criar uma estrutura, ou um possível caminho de movimentos e de subsequentes ações, 

nomeada de partitura de ações, que irá criar conexão com o impulso que é necessário para 

deslocar uma porção corporal. Ao mesmo tempo, ele chama a atenção para o lugar da 

partitura na busca pela espontaneidade: 

Durante a encenação nunca busque a espontaneidade sem uma partitura. Nos 
exercícios é uma coisa completamente diferente. Durante a encenação nenhuma 
espontaneidade real será possível sem uma partitura. Seria apenas uma imitação de 
espontaneidade, uma vez que você destruiria a sua espontaneidade pelo caos. 
Durante os exercícios, a partitura se compõe de detalhes fixos (GROTOWSKI, 
2011, p.182). 
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Portanto, pode ser viável introduzir um treinamento a partir do conhecimento do 

construto corporal no intuito de facilitar a realização do movimento a ser desempenhado, 

permitindo que o ator possa ver o seu corpo e pensar sobre as ações físicas. Desse modo, ao 

estabelecer a sua partitura, mentalmente que seja, antes mesmo de realizar o movimento, ele 

poderia reproduzir na cena o reflexo do que visualizou da maneira mais apropriada sem 

estereótipos, mas sim adequado à circunstância proposta. 

Para isso é necessário decupar a ação e o próprio corpo que a realiza em porções cada 

vez menores, com desenhos de movimento mais rebuscados, para que possam posteriormente 

ser lembradas e acionadas. Richards relata que, ao falar sobre Stanislávski e o método das 

ações físicas na sua forma de utilização, Grotowski disse: 

Quanto mais um ator repete a linha de ações físicas, mais ele deve dividir cada ação 
em ações menores; cada ação deve se tornar mais complexa. Isso não quer dizer que 
o ator deva mudar sua linha de ações, mas, ao contrário, ele deve descobrir os 
elementos menores que estão dentro da mesma linha de ações, de modo que a linha 
de ações original se torne mais detalhada (RICHARDS, 2012, p.101). 
 

Tanto Stanislávski, quanto Grotowski relatam em seus estudos que o ator deve evitar 

fixar-se em suas emoções, porque não é possível interpretar sentimentos. Assim, uma vez que 

apenas as ações podem ser executadas, compreende-se que o ator precisa estabelecer uma 

relação mais consciente com a sua própria estrutura orgânica para executar a ação e tornar o 

corpo mais facilmente acessível, disponível, adaptável e transferível a qualquer propósito a 

ser encenado. 

Segundo Grotowski (2011) o ator, quando mergulhado em si mesmo, se sacrifica e 

revela seus aspectos mais íntimos e mais dolorosos que não se destinam aos olhos do mundo. 

Deste modo, estará mais pronto a manifestar o menor dos impulsos, exprimindo por meio de 

movimentos a realidade que necessita ser representada. Para isso é oportuno aprofundar um 

olhar crítico e detalhado sobre a estrutura que realiza a ação, o próprio corpo anatômico do 

ator. 

Nesta perspectiva o encenador polonês utiliza o recurso vocal como exemplo, ao citar 

que a plasticidade do aparelho vocal e respiratório do ator deve ser muito mais desenvolvida 

que a de outro indivíduo que não utiliza este sistema corporal como campo de trabalho. Ele 

aponta ainda outro importante conceito dos seus trabalhos, que é a ideia dos ressonadores 

corporais. E, em um discurso feito após um treinamento de dez dias na Escola de Drama de 

Skara na Suécia em janeiro de 1966 diz: 

Nosso corpo inteiro é um sistema de ressonadores, ou vibradores (...). A 
complexidade desse sistema é assombrosa. Falamos de um impulso, em contato com 
algo ou alguém. As diversas posições da mão modificam a ressonância da voz. Os 
movimentos da coluna vertebral também modificam a ressonância. É impossível 
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controlar tudo isso com o cérebro (...) exercício com ressonadores são apenas um 
começo, para abrir as possibilidades da voz e posteriormente, quando já dominadas 
essas possibilidades, você poder viver e agir sem pensar de um modo calculado 
(GROTOWSKI, 2011, p.178). 
 

De acordo com Grotowski (2011), a tarefa dos ressonadores fisiológicos é a de 

amplificar o poder de alcance do som emitido, além de comprimir a coluna de ar dentro da 

parte específica do corpo, selecionada como um amplificador para a voz. Para ele, podem 

existir diversos ressonadores no corpo como o ressonador superior ou da cabeça, o ressonador 

torácico, o ressonador nasal, o ressonador da laringe, o ressonador occipital, além dos 

ressonadores das regiões maxilar, abdominal e coluna vertebral. O encenador acredita ainda 

que o ator pode ser mais produtivo quando utiliza o corpo inteiro como um ressonador e, 

principalmente, quando realiza o uso simultâneo de dois ressonadores. 

Essas ideias encontram suporte na anatomia ao se estudar os planos de construção, que 

compreendem como o corpo e seus órgãos são estruturados. Um destes planos se baseia no 

princípio da paquimeria, que diz ser o corpo feito de tubos. Estes vários tubos são formados 

ao longo do processo de gestação até a fase adulta constituindo assim os sistemas corporais a 

exemplo do digestório, do circulatório, do urinário e do respiratório; este último é abordado 

no ponto de vista dos ressonadores por apresentar o formato parecido com ductos interligados 

por onde circula o ar inspirado e expirado, o que permite a vocalização. 

A anatomia mostra que existem diversas cavidades no corpo humano que ora estão 

compreendidas por órgãos, ora por ar. De modo que em algumas destas é possível tentar 

controlar o quantitativo de ar, bem como o tempo que este ar pode permanecer nestes ductos 

para prover uma sonoridade adequada ao ambiente ou meio social em que o indivíduo, no 

caso o ator, esteja inserido dentro do contexto da encenação. 

Isto se deve à vocalização que depende do ar que sai dos pulmões e faz vibrar as 

pregas vocais presentes na laringe (tubo oco na região do pescoço). Quando o ar passa pela 

faringe e chega à cavidade oral ou atinge a cavidade nasal ou sobe mais ainda para cavidades 

no topo do crânio, a voz assumirá sonoridades diferenciadas que poderão ser utilizadas de 

acordo com a situação desejada pelo ator. 

Conforme Grotowski (2011), a respiração total ou torácico-abdominal, na qual a fase 

abdominal é a dominante, é a mais eficaz para o ator. No entanto, esta varia de acordo com a 

constituição fisiológica de cada um, devendo-se levar em conta a capacidade da estrutura 

corporal a realizar este modo de respirar. Ainda segundo o encenador polonês, é possível 

treinar a respiração total com exercícios que tenham como foco a localização das estruturas 

anatômicas que perfazem a dinâmica do ato de respirar: 
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Estando de pé, coloque as mãos sobre as duas costelas inferiores. A inspiração deve 
começar exatamente no mesmo lugar onde estão as mãos (portanto, empurrando-as 
para fora) e, continuando através do tórax, produzir a sensação de que a coluna de ar 
atinge a cabeça (isto significa que, durante a inspiração, o abdômen e as costelas 
inferiores se dilatam em primeiro lugar seguidos, bem suavemente pelo peito). O 
diafragma é então contraído, enquanto as costelas permanecem expandidas, 
formando assim uma base para o ar armazenado e impedindo que ele escape com as 
primeiras palavras proferidas. O diafragma (movimento para dentro) aperta na 
direção oposta aos músculos que expandem as costelas inferiores (movimento para 
fora), mantendo-as assim o maior tempo possível durante a expiração 
(GROTOWSKI, 2011, p.111). 
 

Neste caso, percebe-se a utilização de terminologia anatômica específica referente às 

estruturas do construto corporal que promovem o ato de respirar. Além disto, o ator é levado a 

estudar o movimento do gradil torácico durante os momentos de incursão respiratória, a 

inspiração, e liberação do ar, caracterizada como expiração utilizando, ainda que não tão 

explicitamente, os princípios da cinesiologia com o estudo do movimento humano. 

O exercício objetiva aprimorar a execução da respiração para promover uma melhor 

exploração do mecanismo vocal de modo que, além de conhecer a estrutura corporal, o ator 

possa saber utilizá-la em seus tempos e pausas. De acordo com Grotowski, o exercício 

pretende preparar para uma respiração que carrega a voz e então estabelecer a base que 

permitirá a emissão fácil e vigorosa do ar e, assim, da voz, salientando que o ator deve saber 

quando respirar. 

O encenador polonês ainda sugere que é necessário ter um especial cuidado ao abrir a 

laringe quando estiver falando e respirando, e explica que o fechamento da laringe atrapalha a 

emissão do ar impossibilitando o uso correto da voz. Isto pode ser facilmente explicado pela 

definição cinesiológica das funções de determinadas estruturas, bem como da localização 

anatômica da laringe, a qual faz parte porção condutora de ar no sistema respiratório 

(GROTOWSKI, 2011). 

A laringe contém, na estrutura externa, um invólucro de cartilagens que por si já 

propõem uma caixa de ressonância. Na sua estrutura interna, apresenta dois tecidos presos às 

cartilagens, as pregas vocais, com um espaço aberto entre eles, conhecido como glote, por 

onde passa o ar expelido pela contração do diafragma e que, ao reverberar nos ressonadores, 

emite o som caracterizado como voz (MOORE, 2001). 

Percebe-se então que o encenador, sem necessariamente utilizar de forma direta e 

explícita dos conceitos da anatomia e da cinesiologia, faz uso destes conteúdos como 

referenciais para facilitar compreensão e aplicabilidade dos exercícios como parte do 

treinamento do ator, sugerindo o entendimento da estrutura corporal como base para a 

execução das ações físicas movidas intrinsecamente pelo impulso. 
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Esta abordagem muito interessa a esta pesquisa por dar suporte ao pensamento que 

aqui se discute ao sugerir que o ator, ao perceber como seu corpo se comporta em 

determinada situação, possa antever as ações, movimentos, posturas e reações que devem ser 

desenvolvidas nas circunstâncias propostas pela cena, ao trabalhar com foco nas ações da 

personagem e não em suas emoções. 

 

3.3 A PRÉ-EXPRESSIVIDADE DE UM CORPO NA CENA 

 

Eugênio Barba, encenador e fundador da ISTA (International School of Theatre 

Antropology), e da Antropologia Teatral, centrada no trabalho do ator, é, provavelmente, a 

sequência viva das ideias até então apresentadas. Foi contemporâneo de Grotowski, a quem 

por muito tempo considerou como um mestre e a quem foi por muitas vezes comparado ou 

chamado de discípulo. Assim, é possível travar um diálogo com algumas proposições 

desenvolvidas pelo diretor do Odin Teatret que convergem com esta pesquisa. 

 De acordo com Barba (2009), a Antropologia Teatral13 é o estudo do comportamento 

cênico pré-expressivo que se encontra na base dos diferentes gêneros, estilos e papéis e das 

tradições pessoais e coletivas. Segundo o autor a capacidade de se concentrar no nível pré-

expressivo possibilita uma ampliação do saber como consequência sobre o plano prático ou 

sobre o plano crítico e histórico da encenação. 

 Para pensar o treinamento do ator, de maneira a justificar suas intervenções, o autor 

acredita que o trabalho do ator funde, em um único perfil, três aspectos distintos: 

1. a personalidade do ator, sua sensibilidade, sua inteligência artística, sua 
individualidade social, que tornam cada ator único e irrepetível; 
2. a particularidade da tradição cênica e do contexto histórico-cultural, por meio dos 
quais a irrepetível personalidade do ator se manifesta; 
3. a utilização do corpo-mente segundo técnicas extracotidianas baseadas em 
princípios-que-retornam transculturais (BARBA, 2009, p.27). 
 

Em seus estudos, e até nos seus treinamentos, Eugênio Barba sempre demonstra a 

inquietação e suscita o questionamento sobre como levar o ator a atingir a pré-expressividade 

que poderia permitir ao ator desenvolver sua presença cênica. 

                                                 
13 Para Barba (1995), Antropologia Teatral é o estudo do comportamento do ser humano quando ele usa sua 
presença física e mental em situação organizada de representação e de acordo com os princípios que são 
diferentes dos usados na vida cotidiana. Essa utilização extracotidiana do corpo é o que chama de técnica e 
caracteriza a pré-expressividade, base do seu método de trabalho. 
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E, muito embora a abordagem com o foco na anatomia e na cinesiologia, não seja tão 

explícita, esse discurso é encontrado nos escritos desenvolvidos pelo Odin Teatret, com o qual 

Eugênio Barba realiza pesquisas sobre o treinamento do ator. 

Em contato direto com o diretor do Odin/ISTA, no curso realizado em 201114, o 

mesmo diz não desenvolver um trabalho específico sobre o emprego da anatomia, mas 

acredita que o ator deva trazer este conteúdo na bagagem como referencial primário do 

profissional que o usa o corpo como instrumento de trabalho. Caberia ao ator, portanto, 

desenvolver o seu construto de acordo com as necessidades e exigências geradas a partir da 

concepção de movimento a ser empregada nas partituras desenvolvidas para a cena. 

O autor diz ainda que os princípios pré-expressivos da vida do ator como o equilíbrio 

em ação, as técnicas extracotidianas, a dança das oposições, a omissão e a equivalência não 

são conceitos frios relacionados somente com a fisiologia e a mecânica do corpo; são também 

baseados numa rede de ficções que lidam com as forças físicas que movem o corpo, como já 

dito no primeiro capítulo (BARBA, 1995). 

Entretanto, é possível encontrar discussões acerca das noções de construção corporal e 

seus elementos, nas quais o autor cita que a anatomia do corpo humano é estruturada de tal 

maneira que mesmo um simples movimento de uma parte individual resulta num eco 

muscular em todas as outras partes. De acordo com Nicola Savarese (1995, p.24), que junto a 

Barba é um dos fundadores da International School of Theatre Anthropology (ISTA), “a 

anatomia do ator como resultado da pesquisa no bios é uma dissecação”, que se realiza 

através da observação dos acontecimentos, no caso dos movimentos cotidianos, a ponto de 

torná-los extracotidianos. 

Para tornar o movimento cotidiano em extracotidiano, a antropologia teatral diz que o 

ator deve seguir os princípios-que-retornam para fazer o corpo estabelecer relação 

substancialmente diferente na vida cotidiana e na representação teatral. Ao utilizar as técnicas 

cotidianas, o corpo deve se utilizar de um esforço mínimo. Já nas técnicas extracotidianas, o 

uso do corpo é caracterizado pelo princípio da utilização do máximo de energia para atingir 

seus resultados, pondo o corpo em forma, e assim torná-lo artístico (BARBA, 2009). 

As técnicas extracotidianas do corpo consistem em procedimentos físicos que operam 

por meio de um processo de redução e de substituição que faz emergir o essencial das ações. 

                                                 
14 O workshop Como pensar através de ações é realizado anualmente, desde 2008, em Brasília e conduzido por 
Eugênio Barba e Julia Varley, com produção da Tao Filmes e aborda dois níveis de dramaturgia – a orgânica e a 
narrativa – além das ações físicas e vocais na relação entre a dramaturgia do diretor e do texto; do escritor e do 
ator. O conteúdo estende-se ainda à análise das diferenças entre movimento e ação; imobilidade estática e 
dinâmica, energia no espaço e energia no tempo; percepção do diretor e percepção do espectador. 
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De acordo com Barba (2009) para encontrar a técnica extracotidiana do corpo, o ator não 

estuda fisiologia, mas cria uma rede de estímulos externos aos quais relaciona com ações 

físicas. No entanto há de se criar discussões acerca desta observação, pois, ao se tratar de 

estímulos, é preciso lembrar-se da existência de mecanismos, que foram automatizados pelo 

corpo desde o seu desenvolvimento embriológico até os dias atuais, e que podem ser 

utilizados como uma espécie de resgate motor, podendo levar o ator a espelhar movimentos 

conhecidos e a inserir como ações físicas. 

Para qualquer estímulo adentrar o corpo, seja ele visual, auditivo, olfativo, gustatório 

ou tátil, haverá uma via neurofisiológica que levará essas informações ao encéfalo onde serão 

compreendidas e, possivelmente, transformadas em reações ou outputs que normalmente são 

traduzidos em forma de movimentos; estes, em geral, decorrem dos motivos, que então 

disparam a sua realização no corpo, como resposta ao estímulo gerado. Isto pode novamente 

estabelecer uma relação análoga com as ações físicas, visto que a realização de um 

movimento em vida, assim como das ações físicas em cena, deve encontrar uma aproximação 

com critérios relativos à necessidade de se relacionar com algo, com alguém, com o ambiente 

ou com o seu próprio íntimo. 

Em se tratando de traçar um paralelo entre as diretrizes delimitadas pelos princípios-

que-retornam, fundamento básico da Antropologia Teatral, como proposta de treinamento do 

ator, é possível levantar questões acerca de seus tópicos. Ao analisar, por exemplo, o princípio 

do equilíbrio em ação, pode-se encontrar correlações no discurso de Eugênio Barba (1995) 

quando ele diz: 

O estudo do equilíbrio torna possível compreender como um equilíbrio em ação gera 
uma espécie de drama elementar: a oposição de tensões diferentes no corpo do ator é 
percebida cinestesicamente pelo espectador como um conflito entre forças 
elementares. Mas, para ser capaz de se mover de um equilíbrio que é o resultado 
mínimo para uma visualização de forças contrárias – e esta é a imagem do corpo de 
um ator que sabe como controlar o equilíbrio –, o equilíbrio deve tornar-se 
dinâmico. Os músculos em ação devem substituir os ligamentos na manutenção da 
posição. O ator que não consegue dispor-se a este equilíbrio precário e dinâmico não 
tem vida em cena: conserva a estética cotidiana do homem, mas como ator parece 
morto (BARBA, 1995, p.39). 
 

Em se tratando de equilíbrio é preciso primeiramente abordar o construto corporal e 

pensar quais as peças deste conjunto orgânico são mais comumente acionadas e utilizadas na 

manutenção do equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico. O próprio autor contempla a 

necessidade do discernimento anatômico ao citar a conexão de músculos e ligamentos como 

partes envolvidas na construção do equilíbrio, bem como de tensões destas estruturas que 

podem ser percebidas pelo espectador de maneira cinestésica. 
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Assim, pode-se então perceber que, invariavelmente, o autor se refere a conteúdos 

anatômicos e cinesiológicos para justificar a manutenção ou não do equilíbrio, de modo a 

alterar, quando necessário, a sua constância transitando ora pelo estático, ora pelo dinâmico, 

mas saindo da zona de conforto previamente estabelecida por mecanismos cotidianos. O 

encenador do Odin desenvolveu técnicas que permitem ao ator exprimir as suas ações por 

meio dos contrastes, tensões e contratensões, contrações e relaxamento das suas musculaturas, 

os quais envolvem seus ossos e assim movimentam suas articulações, quando solicitadas, em 

cada ação física a ser utilizada na encenação. 

A manutenção do equilíbrio corporal depende de diversas estruturas do arcabouço 

corporal, envolvendo uma enormidade de ossos, músculos anteriores e posteriores, 

articulações, além de conexões neurais que justifiquem e realizem o controle das ações 

desempenhadas pelo esqueleto. Barba (1995) reitera que o equilíbrio humano, por ser uma 

habilidade do homem de manter o corpo ereto, portanto alinhado dos pés à cabeça, ainda que 

ao se movimentar, é o resultado de uma série de relações musculares e tensões dentro do 

organismo; de modo que muitas tensões se estabelecem para impedir a queda do corpo. 

Diante do ponto de vista cinesiológico, isto pode ser explicado ao se falar sobre 

músculos enquanto agonistas e antagonistas. Os primeiros são descritos como aqueles que 

quando contraídos concentricamente (aproximando a origem da inserção do músculo) 

provocam movimento articular em um plano específico realizando a ação primária. Já os 

antagonistas estariam no lado oposto da articulação em relação ao agonista, possuindo ação 

oposta a esse, o que permite a realização do movimento por estarem relaxados, mas sempre 

em estado de alerta, pronto para serem utilizados e sustentar o membro quando necessário.  

Assim, ao se utilizar dos músculos da região abdominal para flexionar o tronco, 

desloca-se o centro de gravidade para a região anterior, o que instabiliza o equilíbrio para 

frente e, o grupamento posterior, aparentemente contrário a esta ação, por fazer a extensão do 

tronco, se mantém em estado de alerta e entra em ação quando sugerido, não permitindo a 

queda, além de sustentar a coluna. 

Isto ocorre porque são ativados mecanismos automatizados no corpo humano, por 

meio de ligações nervosas, que criam um sistema de proteção, partindo de informações 

advindas dos receptores articulares, espécies de sensores encontrados em tendões, ligamentos 

e músculos. A função dos receptores é informar ao sistema nervoso central que a posição 

articular mudou que existe algum perigo, alguma instabilidade, alguma tensão e, assim, 

estabelecer uma relação integrada com os demais sistemas que seja capaz de permitir ao 

indivíduo reassumir a sua estabilidade corporal.  
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O Dicionário de Antropologia Teatral cita que atores e dançarinos devem estar cientes 

de que as consequências cinestésicas de seu trabalho serão testemunhadas pelo espectador, e 

que a espontaneidade dos movimentos em cena depende da própria compreensão dos mesmos 

pelo ator que os realiza. No sentido de que esta crença é a diretriz dos questionamentos acerca 

do treinamento corporal para a cena, sugere-se que o ator deve conhecer seu próprio corpo 

enquanto matéria viva, que se movimenta no ambiente com o uso de estruturas anatômicas 

que permitem seus deslocamentos. 

Entretanto essa cinestesia, na maioria das vezes obtida de maneira inconsciente, foi 

adquirida por mecanismos adaptativos ao longo do desenvolvimento humano e garantida ao 

ser humano por meio de receptores de movimentos incrustados nas articulações e nos 

músculos. Ambos, a todo o momento enviam informações ao cérebro, o qual analisa a 

situação e emite respostas que levam o indivíduo a ampliar ou restringir os movimentos, no 

intuito de criar relação com o ambiente, o que pode justificar a sua possibilidade de 

treinamento. 

Muitos dos argumentos e direcionamentos propostos têm encontrado reverberação em 

diversos autores no campo das Artes Cênicas, prioritariamente nos que vem sendo utilizados 

neste capítulo, porém, na maioria das vezes de maneira implícita. Normalmente, dentro da 

formação profissional, leva-se a crer que o ator deva ter estes conhecimentos já aprendidos, e 

apreendidos, de modo a utilizar sempre que for solicitado. No entanto, discute-se a 

necessidade e qual o grau conhecimento que este ator deve ter sobre sua estrutura corporal 

para discernir como a integração das suas partes pode permitir o movimento, a composição e 

a expressão de sentimentos, a sensações ou a emoções. 

O próprio Eugênio Barba (2009) acredita que a totalidade do comportamento de um 

ator é constituída de distintos níveis de organização, o que suscita a necessidade em se ter 

noções acerca do construto corporal, suas divisões e subdivisões. Partindo deste princípio, o 

autor sugere a possibilidade de treinar e trabalhar o corpo do ator, ao fazê-lo perceber seu 

campo estrutural através da pré-expressividade, o que o levaria a acessar as suas partes 

corporais antes mesmo da execução de uma determinada tarefa, preparando o corpo para agir. 

Ele reitera que é possível distinguir e trabalhar separadamente os níveis de organização que 

constituem a expressão do ator, completando que quando se observa um organismo vivente na 

sua totalidade é possível perceber seus níveis de organização. 

No contexto da anatomia humana é oportuno novamente fazer analogia com o 

conceito de estratimeria, cujo objetivo é definir que tecidos do corpo são embriologicamente 

desenvolvidos em camadas sobrepostas, de modo que a pele reveste as fáscias, que por sua 
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vez revestem os músculos; estes então se fixam nos ossos, estruturas que, de maneira 

integrada às demais estruturas, criam possibilidades de se comunicar, por meio de 

movimentos corporais, os quais o ator transforma em ações físicas. 

O autor da antropologia teatral reafirma que, assim como no corpo humano existe um 

nível de organização das estruturas que compõem um organismo, em uma situação cênica 

também existem níveis distintos de organização. Neste caso, o primeiro nível seria o da ação, 

apresentada como uma célula vivente, para a qual Barba aponta uma necessária relação entre 

conhecimento e domínio corporal com o objetivo de atingir a organicidade no trabalho do 

ator. 

De acordo com os princípios da Antropologia Teatral, o nível pré-expressivo, quando 

devidamente treinado, deverá levar o indivíduo a atingir a totalidade do sistema ator-

espectador, com seus circuitos perceptivos e cinestésicos e com os itinerários do sentido: 

O nível pré-expressivo é, portanto, um nível operativo; não é um nível que se possa 
ser separado da expressão, mas uma categoria pragmática, uma práxis que, durante o 
processo, tem como objetivo desenvolver e organizar o bios cênico do ator assim 
como fazer aflorar novas relações e inesperadas possibilidades de significados 
(BARBA, 2009, p.172). 
 

Dessa forma, é possível pensar que a pré-expressividade sugere haver um sistema de 

análise da estrutura corporal, antes de realizar o movimento. Ao preceder as ações do corpo 

em determinada situação, o ator pode preparar a mente e estabelecer justificativas para sair do 

seu local ou posição original, transitando assim, do equilíbrio estático para o dinâmico. Este 

processo pode ocorrer, desde uma forma precária, onde pequenas exigências alteram a 

organização do indivíduo e levam à instabilidade total da estrutura orgânica, até o 

restabelecimento do equilíbrio por meio de novas ações geradas em outras regiões corporais 

diretamente relacionadas com esta função. 

Sob esse ponto de vista, cabe discutir outro fundamento abordado na Antropologia 

Teatral, a dança das oposições15, com a qual se encontra relação com a anatomia ao pensar 

sobre a cadência de movimentos sequenciados realizados por fáscias, pele, ligamentos e 

tendões interligados a músculos. Estes músculos, mesmo em posições contrárias, ora agindo 

como agonista (realizando a ação), ora como antagonista (se opondo e sustentando a ação), 

estabelecem uma relação de oposição parcimoniosa e permitem a integridade funcional, o 

                                                 
15 No fundamento dança das oposições, o que está em jogo e pretende garantir ao ator uma melhor forma de 
atuar é o fato de propor uma contínua resistência que aumenta a densidade de cada movimento ao gerar uma 
maior intensidade energética e consequentemente maior tônus muscular oportuno à ação exigida, diferente de 
tensão que utiliza e estressa músculos de maneira inadvertida durante uma atividade. (BARBA, 1995). 
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equilíbrio do corpo mesmo em condições de repouso em que o tônus muscular16 é o mais 

próximo do basal. 

Ao analisar um movimento corporal, além do deslocamento e desenho realizados pelos 

membros no ambiente, deve-se investigar também em que condição se encontram os ossos, 

ligamentos, tendões, articulações e músculos que realizam as ações físicas. Esta verificação é 

importante, uma vez que todos esses órgãos permitem um inquietante fluxo de movimentos 

dos membros, da cabeça e do tronco que expressam o que o corpo intenciona transmitir. 

Para exemplificar este processo orgânico é possível pensar uma atividade simples 

como realizar a flexão (dobrar) o antebraço sobre o braço, como ao levar um alimento à boca. 

Nesta situação o músculo bíceps braquial localizado na região anterior do braço é contraído, 

fazendo a flexão, de modo que o seu antagonista direto que é o tríceps, localizado na região 

posterior do mesmo braço, está em condição oposta e tende a realizar sua ação primária que é 

a extensão, abrir, o antebraço em relação ao braço, e essa oposição garante estabilidade do 

membro. 

Os músculos, por sua vez, são acionados e controlados pelo lobo frontal do cérebro, o 

qual determina como, quando e por que se mover. No entanto, a função desta região do 

sistema nervoso, de certa forma é, parcialmente, regulada pela vontade, pela motivação do 

indivíduo em realizar determinada atividade, o que suscita a possibilidade de escolher o 

movimento a ser realizado e o real momento da sua execução. Isto retoma a discussão de que 

o movimento e o comportamento estão interligados, principalmente quando se pensa nas 

ações e gestos que denotam determinados estados de corpo ambientados por distintas forças 

motivacionais. 

Outro exemplo, recorrente em autores como Decroux, Grotowski e Barba, é o uso do 

tronco como disparador primário dos movimentos corporais, o que leva a pensar sobre a 

postura corporal mantida graças à relação oposta dos músculos do tronco. Os músculos 

abdominais, na região anterior, realizam a flexão, dobram o tronco, a coluna, enquanto os 

músculos do dorso (nas costas) realizam a extensão, levando o corpo a ficar ereto, esticado. Já 

na posição de ortostase (estar de pé), ambos estão sendo acionados, mesmo que estando na 

posição anatômica e possivelmente em seu tônus de repouso, porém preparados para agir 

flexionando, dobrando, ou estendendo, esticando, o corpo quando necessário. 

                                                 
16 O tônus muscular é definido como a variação da consistência de um músculo em seu estado de repouso ou em 
ações que exijam contrações musculares. De acordo com Cook (2003) o tônus muscular pode ser caracterizado 
como a força com a qual o músculo resiste ao alongamento, sendo também referido por Ekman (2004) como o 
grau de tensão que um músculo tem mesmo em estado de repouso, o que é variável mediante a possibilidade do 
movimento realizado por uma estrutura. 
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Barba (2009, p.47) ao utilizar a dança das oposições como princípio da Antropologia 

Teatral, propõe que o ator “revela sua vida ao espectador em uma miríade de tensões de forças 

contrapostas” lembrando que cada ação deve ser iniciada na direção oposta à qual se dirige. E, 

mesmo ao intencionar ir para frente, o corpo pode mudar a direção e ir para trás porque os 

músculos devem estar sempre disponíveis a agir de maneira simultânea e ao mesmo tempo 

contrária. 

Baseando-se neste princípio a Antropologia Teatral propõe que o ator não se observe 

apenas pelos olhos, mas principalmente através de uma série de percepções físicas que lhe 

confirmam tensões não habituais, extracotidianas, que habitam o seu corpo, como refere 

Eugênio Barba (2009): 

Nas diversas técnicas cotidianas do corpo, as forças que dão vida às ações de 
distender ou retrair um braço, as pernas, os dedos de uma mão agem uma de cada 
vez. Nas técnicas extracotidianas, as duas forças contrapostas (distender e retrair) 
agem simultaneamente. Ou melhor ainda, os braços, as pernas, os dedos, as costas, o 
pescoço se distendem como que resistindo a uma força que os obriga a dobrar-se e 
vice-versa (BARBA, 2009, p.48). 
 

De posse dos conhecimentos acerca da anatomia, enquanto descrição de estruturas 

corporais e suas relações, e da cinesiologia, o estudo do movimento humano, é possível 

perceber que a construção corporal não permite dissociações. Durante um pequeno 

movimento, muitos tecidos e sistemas podem estar envolvidos, funcionando em associação, 

direta ou indiretamente. Os músculos, interligados pelas fáscias que os revestem, criam uma 

rede, uma teia, uma cadeia que se movimenta como uma locomotiva de um trem que, quando 

se desgoverna, leva todos os vagões consigo e, quando anda no trilho, permite que todos os 

outros sigam um único e contínuo fluxo. 

Parece então que todas as estruturas dialogam entre si para permitir o movimento, as 

torções corporais, a postura e a integridade do construto orgânico diante de qualquer 

exigência que sofra mediante as necessidades de se colocar no mundo. Com relação a formas 

e proporções corporais, Barba (1995) sublinha que o interessante ao observar o corpo é 

justamente perceber essa capacidade de se deformar, diminuir o seu tamanho ou ampliar e 

crescer o corpo alongando dos pés à cabeça e, em caminho oposto, sair de um contexto de 

postura anatômica e deslocar lateralmente o quadril ao se colocar o peso corporal em apenas 

um pé, deslocando assim a cabeça por meio da torção do tronco. 

Eugenio Barba sugere que os pés sejam o centro da expressividade e transmitam suas 

reações ao resto do corpo como referência para justificar fundamentos da técnica 

extracotidiana. Pare ele as deformações do pé resultam em variações de equilíbrio, modos 

especiais de andar e manutenção de diferentes tensões no corpo inteiro registrando ainda que, 
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sejam os pés deformados por calçados especiais ou estejam livres de artefatos eles 

determinam o tônus do corpo e sua dinâmica no espaço (BARBA, 1995). 

 Esta abordagem, apesar de bastante interessante, não reflete exatamente as relações 

espacial, proporcional e funcional desta porção corporal com todo o construto, quando 

analisados apenas deste ponto de vista. Isto porque os pés funcionam como base para o corpo 

devido a sua composição estrutural que contêm 26 ossos interligados, sendo o maior deles o 

calcâneo encontrado na porção posterior do pé e, juntamente com outros curtos ossos, forma 

uma porção conhecida como retropé, sendo que os metatarsos formam o mediopé, a arcada 

plantar e as falanges o antepé, a região da ponta. Estas zonas alternam a distribuição do peso 

corporal nas diversas situações em que o individuo se insere no intuito de manter a 

organicidade dos movimentos. 

Para Lorenzetti (2006), quando o indivíduo se mantém em ortostase (de pé), na 

condição estática, a distribuição da carga plantar é, dentro dos padrões de normalidade, de 35 

a 40% da pressão no antepé e 55 a 60% no retropé o que, apesar de se configurar como base 

corporal, mostra uma desigualdade na distribuição de peso que é acentuada com as alterações 

de equilíbrio. 

Portanto, é necessário compreender que, para isso, eles precisam estar uniformemente 

alinhados com joelhos, quadril, coluna vertebral e crânio de modo a permitir que o centro de 

gravidade se mantenha estável, em geral, no centro do tronco quando se está em ortostase, a 

ponto de garantir a manutenção do equilíbrio corporal em condições estáticas ou dinâmicas. 

É possível pressupor que a construção e o desenvolvimento das ações físicas girem em 

torno do modo como as mesmas são realizadas. Desse modo, o ator, ao pensar no contexto 

das estruturas envolvidas na realização de um simples movimento enquanto ossos, músculos, 

articulações e conexões neurais advindas do cérebro, pode ajustar seu corpo, de maneira 

consciente, para manter a oposição e ao mesmo tempo a equivalência das suas estruturas em 

cena quando solicitado 

Para Barba (1995), todas as relações e interações entre as personagens ou entre 

personagens e luzes, sons e espaços geram ações ou proposições ao ator e ele relaciona estas 

ações às mudanças operadas no corpo, principalmente a partir da coluna vertebral: 

“Entendemos por ação aquilo que muda a percepção que o espectador tem de mim. Aquilo 

que muda deve ser o tônus muscular do meu corpo inteiro. Essa mudança envolve a coluna 

vertebral, onde nasce o impulso da ação” (BARBA, 2009, p.245). 

Na perspectiva da Antropologia Teatral o impulso é referenciado como o Sats e se 

caracteriza como uma pequena descarga de energia que faz mudar o curso e a intensidade da 
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ação ou a suspende improvisadamente. O sats é referido por Barba (2009) como a 

infinitesimal chave de volta de cada ação física. É o momento em que a ação é pensada e 

executada por todo o organismo que reage às tensões geradas mesmo quando imóvel, sendo 

um momento de transição que desemboca numa nova postura bem precisa e que exige uma 

mudança de tonicidade no corpo inteiro. 

Pode-se dizer que o sats é o ponto no qual o ator está decidido a fazer a ação, e isto 

exige dele grande empenho muscular, nervoso, mental, processual destinado a cumprir um 

objetivo previamente traçado. Nesse processo, a energia acumulada no tronco pressiona as 

pernas, podendo ser canalizada para realizar um passo ou uma veloz corrida, trabalhando-se 

no impulso e também no contraimpulso, ou seja, em uma reação de resposta deste corpo.  

Para dar vida ao sats é preciso realizar uma mudança no tônus muscular, em que todo 

o corpo deve ser acionado, para garantir que o estado de alerta funcione e o ator possa estar 

sempre pronto como uma mola antes de saltar. 

Dessa forma, percebe-se que a compreensão da totalidade do corpo poderá auxiliar o 

ator a executar ações de forma mais orgânica, ao associar este conteúdo ao entendimento 

processual da forma como o impulso gera o movimento, motivado por uma necessidade 

psicológica, pessoal, porém funcional. Quando se refere às conexões entre o impulso, o seu 

surgimento e a percepção deste no corpo do ator, o criador da Antropologia Teatral diz: 

O impulso de uma ação, ou seja, o “movimento de intenção”, começa na espinha 
dorsal. A energia necessária para fazer brotar uma ação precisa estar concentrada no 
tronco, retida em forma de impulso. As ações nascem aqui. Pode-se ver que um 
ator/bailarino trabalha com ações, quando seu tronco as executa em miniatura. Os 
braços, mãos e dedos são prolongamentos prontos para intervir. Cada célula desse 
tecido-em-vida, cada ação dessa sequência mosaica tem uma carga específica de 
energia (BARBA, 2009, p.255). 
 

Para colocar essa energia a seu favor, o ator precisa se apropriar da sua estrutura tanto 

do ponto de vista interno, localizando onde está concentrada a energia dentro do corpo, 

quanto externo, em que ela é expressa por meio de mãos, braços, pernas, coluna, olhos, rosto, 

tal como é abordado pela Antropologia Teatral e leva o ator a atingir o nível pré-expressivo. 

A Antropologia Teatral sinaliza que a eficácia do nível da pré-expressividade de um 

ator é a medida da sua autonomia como indivíduo e como artista, cabendo a ele como 

profissional, discernir como ajustar o seu próprio corpo às circunstâncias dadas pelo papel e 

pela encenação. Assim, o ator deve distinguir e trabalhar separadamente os níveis de 

organização que constituem a sua expressão, porque o nível pré-expressivo é um nível 

operativo; este nível tem por objetivo organizar o bios cênico do ator ao estabelecer contato 
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com sua estrutura do ponto de vista anatômico e cinesiológico, fazendo aflorar relações e 

possibilidades inesperadas de significados. 

Durante todo o processo de descrição da Antropologia Teatral é feita referência a 

regiões como mãos, olhos, pés e coluna vertebral que estão diretamente envolvidas no 

processo de desenvolvimento da pré-expressividade o que sugere importante relação com os 

questionamentos desta pesquisa. Nesse sentido, Barba aponta a importância do tônus da 

coluna vertebral: 

A coluna pode ceder, enfatizando o peso e a força da inércia, mas também pode ser 
mantida ereta ou curva de modos particulares, criando uma arquitetura de tensões 
que dilatam a presença do ator. Todas as técnicas extracotidianas do corpo, parte 
delas ligadas a formas teatrais codificadas, são baseadas no domínio de uma postura 
particular, isto é, uma colocação particular da coluna vertebral e de seus anexos: o 
pescoço, as costas, os ombros, o abdômen e o quadril (BARBA, 1995, p.232). 
 

Ao pensar no esqueleto humano como base estrutural do corpo e que, por função 

primária, deve garantir a sua estabilidade e servir como base para o movimento, deve-se ter 

em mente a divisão anátomo-funcional dos ossos. Isto justifica compreender além das suas 

funções básicas, sua maneira de se relacionar para assegurar a sua estrutura e assim, a sua 

performance, visto que é função dos ossos gerir a estabilidade corporal e servir de base para o 

movimento humano. O esqueleto axial, composto pelo crânio, pelo tórax e pela coluna 

vertebral alocado em um eixo longitudinal, no centro do corpo, reflete as ações do esqueleto 

apendicular, formado pelos membros superiores e inferiores, e vice-versa de modo que estas 

regiões naturalmente tentam distribuir forças de maneira equitativa para conceber o equilíbrio 

funcional e orgânico entre as partes envolvidas (MOORE, 2001). 

Na perspectiva cinesiológica, pode-se perceber que, ao mudar a posição dos olhos, 

deslocando-os para acessar o estímulo visual que foi gerado seja para cima, para baixo, para 

um lado ou para o outro, músculos do pescoço serão imediatamente acionados para sustentar a 

posição da cabeça. Como uma reação em cadeia, os músculos do tronco (dorso e abdome) são 

acionados e ativados em sequência para manter o centro de gravidade e sustentar o corpo na 

postura assumida. Ao variar a posição anatômica mediante estímulos externos e internos, o 

ator precisa modificar seu posicionamento corporal gerando tensões em músculos, o que 

altera a configuração inicialmente equilibrada gerando novas tensões, porém, criando outras 

relações entre o sujeito pensante e o mundo, expressadas por meio dos gestos, dos 

movimentos e, na prática teatral, por meio das ações físicas que levam o intérprete a interagir 

com o colega de cena e com o espectador. 

Neste contexto, Barba (1995, p.232), sugere que a coluna vertebral funcionaria como o 

leme da energia corporal, inferindo que “a qualidade que determina a pré-expressividade está 
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diretamente ligada à posição da coluna vertebral”, pois esta pode ceder enfatizando relações 

entre cinesiologia e biomecânica. Ele assinala que possíveis alterações entre o peso e a força 

da inércia permitem a coluna transitar entre a postura ereta e as curvaturas naturais das 

exigências ambientais criando uma arquitetura de tensões que dilatam a presença do ator. 

Há de se convir que as respostas emanadas por cada corpo advenham da sua genética 

particular que é desenvolvida ao longo da evolução e crescimento do indivíduo, em acordo 

com as exigências do dia-a-dia e do ambiente em que fora inserido, apresentando variáveis 

compatíveis com cada biótipo e a forma como fora trabalhado na sua vida. 

Acredita-se que o ator, com maior conhecimento da sua estrutura orgânica, pode 

ajustar o seu corpo às características físicas diversas exigidas pelo papel, mesmo que estas 

sejam distintas de sua postura habitual. Mais ainda: pode desenvolver capacidade de se ajustar 

à estrutura da atuação ao manter uma consciência corporal ativa, por meio do conhecimento 

da estrutura e função de cada porção do seu corpo que serão utilizados para realizar as ações 

físicas. 

Essa crença encontra embasamento em diversos autores das Artes Cênicas em especial 

nos preceitos desenvolvidos por encenadores a exemplo de Stanislávski, Grotowski e Barba 

até hoje utilizados nos processos de treinamento do ator. 

Assim sendo, é possível conceber que, compreender as posições dos músculos, ossos e 

articulações, construídas na composição do papel, bem como perceber suas possíveis ações e 

reações, aponta para a facilitação da prática do ator, ao permiti-lo visualizar, vivificar e 

refletir em seu próprio corpo, as sensações a serem transmitidas pela proposta cênica criada 

por um autor ou por um processo de encenação coletivamente construído. 

Acredita-se, ainda, que a estruturação das características físicas de uma personagem e 

as ações físicas a serem realizadas, podem ser mais facilmente acessadas ao se estimular a 

consciência sobre as porções corporais, por meio do conhecimento destas estruturas, 

associado à motivação, surgida diante dos objetivos da cena. 
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4. CAMINHOS PARA UMA CENA CORPORIFICADA 
 

Nesta seção exponho de que modo os levantamentos anteriores se entrecruzam na 

minha trajetória como ator, como professor de estudos do movimento orgânico, como 

espectador de corpos que se movimentam em palcos, espaços cênicos, salas de aula, hospitais, 

clínicas, ruas e em qualquer local que permita a organismos humanos se relacionarem com 

outros organismos ou com ambientes que os envolvem. 

O objetivo é mostrar a identificação com a observação e a análise de corpos sempre 

presentes na minha vida como artista e profissional de saúde, o que muito auxiliou na relação 

com o outro, seja diante de uma construção corporal a ser colocada para a cena ou em algum 

tipo de tratamento no campo da saúde. Assim, por vezes assumirei a postura de uma primeira 

pessoa, que lida com o discurso do corpo, seja ele cênico, estrutural, anatômico, cinesiológico, 

ambiental, circunstancial, mas um corpo que expressa, que quer expressar, que pode 

expressar. 

Para o ator e pedagogo russo Michael Chekhov (2010), quando o ator se torna senhor 

absoluto de si mesmo e de seu ofício, cria uma base sólida para a representação teatral: 

Seu corpo só pode ser de valor ótimo quando motivado por um fluxo incessante de 
impulsos artísticos, só então poderá ser mais refinado, flexível, expressivo e, o mais 
vital de tudo, sensível e receptivo às sutilezas que constituem a vida interior do 
artista criativo. Pois o corpo de ator deve ser moldado e recriado de dentro 
(CHEKHOV, 2010, p.4).  
 

Portanto, consciente de si mesmo, o ator pode desenvolver um diálogo que o leva a 

intensas colaborações para garantir o funcionamento corporal ao perceber o seu corpo, repleto 

de substratos orgânicos que, ora trabalham de maneira individual, ora fisiologicamente 

combinados, por estarem montados, sobrepostos uns aos outros. As relações entre as partes 

corporais são completamente imbricadas e, por isso, nem sempre capazes de ser analisadas 

separadamente garantindo assim a complexidade de movimentos aparentemente simples que 

podem realizados pelo construto corporal. 

Os capítulos anteriores apontam para a possibilidade de analisar o movimento com 

base nos sistemas que visivelmente o compõem, o sistema esquelético e o sistema muscular; 

estes assim chamados de sistema musculoesquelético devido a sua intensa união e, por seu 

papel tão intrinsecamente conjugado para garantir o movimento humano, estando em 

constante conexão com o comando estabelecido pelo sistema nervoso. O intuito é levar o ator 

a compreender o próprio corpo, o que pode estimular a consciência corporal e facilitar a 

composição das ações físicas na preparação e desenvolvimento da cena. 
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Não é possível falar do movimento, especificamente permitido pelo sistema 

musculoesquelético sem falar de desejo. Sim, o desejo de mover. As razões que alimentam e 

retroalimentam o corpo e que o fazem sair do seu local de origem para desempenhar um 

pequeno gesto dependem dos motivos que justificam o indivíduo se movimentar. É 

importante relembrar que a união de ossos e músculos para mover as articulações passa pelo 

nível encefálico, por conexões neuronais nas sinapses do cérebro e estas, normalmente, são 

iniciadas pelo desejo, pela intenção, pela motivação, pela necessidade do indivíduo em se 

deslocar no espaço. 

Mover para se relacionar. Mover para manter o funcionamento do corpo. Mover para 

se deslocar no mundo. Mover para beber água. Mover para comer. Mover para chorar. Mover 

para sorrir. Mover para agir. Mover para reagir. E o corpo é a força motriz e o espelho destes 

movimentos. Ele reflete o desejo que fez o indivíduo mover. Ele pode indicar porque o 

indivíduo se moveu e o que este organismo pretende dizer para efetivar a relação com o outro, 

com o meio ou com ele mesmo se mantendo vivo, operante, pulsante. A necessidade de se 

movimentar é que estimula o discurso do indivíduo por meio das suas ações físicas.  

É possível perceber o que o outro pretende nos dizer somente ao fitá-lo com os olhos e 

analisar a estrutura, o formato, o desenho do seu corpo e quais ações são realizadas na sua 

face, nas suas feições, no seu pescoço, na sua coluna vertebral, no seu tronco, nos seus 

membros. E é possível até tomar partido, de maneira a reagir, revidando, interpelando, se 

defendendo ou se conectando com a expressão visualizada. Muitos pesquisadores e artistas já 

se debruçaram sobre as infinitas possibilidades de leitura corporal. 

Além dos olhos, que captam as informações iniciais, existem estruturas no circuito do 

sistema nervoso que reconhecem as feições de outros indivíduos, interpretam estes sinais, os 

inputs, e disparam a memória, o que gera outputs e leva a ativação de outras divisões do 

complexo neural como o sistema nervoso autônomo; este, por sua vez, estimula o 

acionamento de estruturas viscerais que respondem por meio de sensações às emoções 

advindas da interpretação que o ser humano teve sobre a situação em que fora colocado.  

Durante qualquer condição de stress, aflição, medo, prazer ou raiva o corpo reage, 

como resposta ao estímulo ofertado, e apresenta sinais daquela emoção, o que pode ser 

percebido quando o coração acelera, a respiração fica ofegante, a mão sua de forma fria, além 

de tremores em todo o corpo e um possível descontrole inicial. Conhecer o funcionamento 

desses e de outros mecanismos de estrutura orgânica, contribui para que o ator possa estimular 

a consciência corporal ao compreender que estas reações, que naturalmente acontecem no 

corpo, podem ser representadas por ações físicas e por meio de estados de corpo diferenciados 
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a cada situação em que seja exigido, por exemplo, diferentes tensões, contratensões, impulsos, 

níveis de equilíbrio e distintas porções corporais em trabalho conjugado para exprimir a 

emoção a ser encenada. 

Para a professora de teatro da Southern Methodist University, Rhonda Blair, 

consciência, razão e linguagem são manifestações diretas da percepção que temos de nossos 

próprios corpos. Uma das principais implicações disto é que os atores não precisam construir 

uma forma de remendar as divisões corporais; eles precisam desenvolver uma imagem mais 

precisa de si mesmos e, profundamente integrada às suas ações e pensamentos, por meio do 

treinamento e estímulo à percepção corporal (BLAIR, 2008). 

O século XX inaugurou uma tradição de teatro baseada na pesquisa sistemática da arte 

do ator, com foco no estudo do corpo. A noção de treinamento vista como preparação prévia 

do ator, própria do século XX, tem sido amplamente difundida pelos grandes mestres dessa 

época. 

Na década de sessenta, diversos métodos de treinamento para o ator foram 

desenvolvidos como os exercícios de ritmo de Dullin, as investigações de reações 

introvertidas e extrovertidas de Delsarte, o método das ações físicas de Stanislávski, a 

biomecânica de Meyerhold, a síntese de Vakhtanghov, o teatro laboratório de Grotowski e a 

antropologia teatral de Barba. 

Acreditava-se que o corpo passaria a desenvolver elementos constitutivos da atuação 

provenientes das práticas corporais, para atingir a presença cênica e à personagem e fugir de 

clichês e possíveis estereótipos, para trazer uma maior expressividade. 

No capítulo anterior constatamos que Constantin Stanislávski (2012) incluiu em sua 

formação procedimentos de treinamento corporal e passou a exigir que o ator tivesse uma 

maior percepção do próprio corpo. Ele sistematiza uma técnica para o ator com foco na 

preparação que antecede a cena, a fim de buscar um corpo livre de tensões, mas com domínio 

de toda a sua estrutura visando dar forma externa aos sentimentos invisíveis. 

Já o encenador polonês Jerzy Grotowski (2011) centra o seu trabalho no ator, 

eliminando tudo o que é supérfluo através de uma total doação do corpo do ator à preparação 

e desenvolvimento da cena. Ele acreditava que a preparação corporal deveria servir para 

liberar o ator na direção de ser irradiante em cena ao adquirir precisão sem eliminar a 

espontaneidade. Esperava-se, assim, potencializar o ator para um ato total que envolvesse toda 

sua pessoa, seu corpo, voz, mente e emoções, buscando um fluxo de impulsos vivos do corpo 

capaz de atingir a expressão mais íntima de si mesmo. Barba (2009), quando idealiza e 

fundamenta a antropologia teatral, traz como premissa a busca pela pré-expressividade em 
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torno de um treinamento que atingisse um comportamento extracotidiano, levando o ator a 

obter o que chama de corpo-em-vida. 

Assim, pode-se entrelaçar o discurso aqui apresentado com as ideias propostas por 

diversos autores das artes Cênicas, a exemplo de Stanislávski que diz não concordar em 

representar emoções, nem sentimentos quando afirma: “Não me fale sobre sentimentos, você 

não pode fixar sentimentos. Você somente pode recordar e fixar as ações físicas” 

(STANISLÁVSKI apud TOPORKOV, 2004, p.111). Acredita-se que seja possível o ator 

exprimir estas emoções em impressões corporais expressas por meio das ações físicas quando 

se encontra envolvido pela consciência corporal, ativada e facilitada pela compreensão da 

estrutura orgânica, que o auxilia a modular seus movimentos em cena. 

De acordo com Matteo Bonfitto (2006) as ações físicas se inserem como elemento 

fundante do fenômeno teatral e funcionam como guia privilegiado no percurso da 

discriminação de procedimentos criativos não sendo necessariamente determinadas pelas 

poéticas teatrais e surgem como matrizes geradoras para o processo de composição do ator. 

No entanto, foi Constantin Stanislávski, durante a segunda fase de trabalho, o Método 

das Ações Físicas, que sugeriu o pensamento acerca das ações físicas e seu valor para a 

composição do trabalho cênico ao citar: 

O principal, nas ações físicas, não está propriamente nelas, mas naquilo que elas 
evocam: condições, circunstâncias propostas, sentimentos. (...) Por isso, nos 
mantemos no terreno mais firme e acessível das ações físicas, atendo-nos 
rigorosamente à sua lógica e coerência. E como o seu traçado está inextricavelmente 
ligado àquele outro traçado interior de sentimentos, podemos, por meio delas, atingir 
as emoções. Esse traçado passa a fazer parte integrante da partitura do papel 
(STANISLÁVSKI, 2008, p.248). 
 

Bonfitto (2006, p.24) ainda relata que “a partir deste momento a ação passa a estar à 

frente do processo criativo”, devendo a atuação ser permeada pela composição de ações 

psicofísicas, as quais são realizadas para desencadear os processos interiores do ator, quando 

justificadas em relação à personagem. Então, pode-se estimular os sentidos e sensações do 

ator ao criar a concepção de uma memória física. 

Pensar a ação pressupõe pensar o movimento. E pensar o movimento deve levar o ator 

a estruturar porções corporais que conjuntamente trabalham para permitir o desenvolvimento 

de desenhos de gestos, maneios, jeitos e trejeitos que possibilitem a interação do indivíduo 

com o outro e com o meio em que estiver inserido. É um campo relacional que demanda 

conhecimento de si mesmo e das possíveis relações que poderá assumir com o mundo por 

meio de movimentos que, ao serem cenicamente justificados, recebem nome de ação física. 
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A análise destes movimentos por meio da cinesiologia e da anatomia humana, por 

mais analítica que aparente ser, pode ser transmutada para um campo relacional; nele a prévia 

visualização e a compreensão dos elementos corporais que serão utilizados em determinada 

ação podem auxiliar a interpretação e o desenvolvimento do processo de encenação ao 

facilitar a composição corporal do ator. 

 

4.1 ENCAMINHAMENTOS DIRECIONAIS NO TREINAMENTO CORPORAL 

 

Dentro da perspectiva de propor a composição corporal, com base no entendimento da 

estrutura biológica como propositora da ação física, mostro alguns momentos da minha 

trajetória em busca do treinamento do ator. São cursos, encontros e experiências que me 

levaram aos questionamentos apontados nesta pesquisa. 

Durante os anos de formação técnica no teatro que permitiram a profissionalização 

como ator, uma vez que não fiz graduação em Artes Cênicas, passei por propostas de trabalho 

e treinamento com diferentes professores e diretores em cursos e encenações ligados ao 

Teatro e à Dança, cujos conceitos cênicos e corporais transitaram juntos a meu cotidiano, 

especialmente no que se refere ao movimento. 

Nos trabalhos que desenvolvi, seja na condição de ator, dançarino ou profissional de 

saúde que lida com o corpo e/ou com alterações corporais, percebo que o movimento aparece 

como foco da conexão e interação entre os indivíduos. Sempre precisei ver o corpo sob 

diferentes pontos de vista e tentei levar elementos de uma área para outra por mais distintas 

que, para alguns, possam parecer. Nunca as achei distintas, distantes ou impossíveis de serem 

associados. A questão é que nem sempre esta relação é abordada de maneira tão 

explicitamente integrada nos escritos de referência. 

Partindo da premissa de que o corpo funciona como elemento central de construção da 

ação, seja para fins estéticos, éticos, discursivos ou relacionais, surgiu a proposta de fazer a 

interseção destes conteúdos, principalmente para os atores, que muito utilizam do construto 

corporal na sua representação. Nos contatos com atores, pôde-se perceber que, poucos 

dominam o conteúdo que cerca a estruturação anatômica e seu funcionamento fisiológico e, 

no caso, cinesiológico, visto que as discussões aqui apresentadas também dialogam com o 

movimento humano. 

Com o intuito de tentar responder a pergunta central desta pesquisa, ao questionar qual 

valor poderia ter o conhecimento da estrutura corporal, tanto do ponto de vista anatômico, 

quanto cinesiológico, para o ator, destacam-se três cursos nas Artes Cênicas, dentro de um 
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percurso de quase quinze anos que, talvez, direta ou indiretamente, se aproximem destes 

questionamentos. 

As abordagens propostas por estes caminhos de formação técnico-profissionalizante 

em busca de uma atuação cênica vívida e orgânica aproximam-se das ideias discutidas nos 

capítulos anteriores e apontam indícios para respostas às questões sugeridas. Além disso, 

diversos pontos abordados nestes cursos técnicos convergem para imputar à minha prática 

profissional o pensamento sobre a estrutura corporal e como entremear estes conteúdos aos 

profissionais das artes cênicas, tal como será inserido e discutido ao final deste trabalho. 

 

4.1.1 Menos é Mais: mestre Harildo Déda 

 

O professor, ator e diretor Harildo Déda, atualmente aposentado pela Escola de Teatro 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sistematicamente realiza cursos de interpretação 

teatral tendo por base autores ou períodos emblemáticos na história das Artes Cênicas como 

as Tragédias Gregas, o Realismo, a obra de Shakespeare ou o Método de Stanislávski. 

Passei por vários destes cursos, logo depois do Curso Livre da UFBA e ao longo do 

tempo de formação. Uma das características destes cursos centra-se inicialmente em uma 

proposta na qual o texto funciona como ponto de partida, e este é aleatoriamente distribuído 

pelo professor aos atores. 

Na verdade acredito que, para os atores que ele previamente conhece, a escolha passa 

por um crivo de diretor relacionado ao physique du role compatível com a personagem a ser 

representada ou pela necessidade de trabalhar elementos teatrais específicos com o ator em 

questão, quando discutidos diretamente com o professor. 

No entanto, por vezes, o texto era o que menos importava e apenas servia como 

elemento primário da estruturação dos arquétipos a serem inicialmente utilizados, mas 

normalmente desconstruído pelo professor que trazia novas propostas com objetivo de obter 

uma maior expressividade dos atores envolvidos. 

 Isto porque, em muitos momentos, as ações, movimentos e expressões corporais 

dentro do contexto da encenação a ser desenvolvida ou apenas de parte do texto, eram 

trabalhados com suas falas, pausas, preenchimento corporal destas pausas e variadas 

dinâmicas que levassem o ator a se aproximar do conteúdo discutido pelo autor. 

Nesta perspectiva, o professor Harildo propõe ao ator que, ao estudar seu texto, 

encontre o que chama de frase-núcleo, e, ao partir desta, comece a pensar de que maneira o 

seu corpo deve pensar e se moldar para responder ou exprimir o conteúdo desta frase-núcleo 
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com movimentos cênico-corporais que poderão ser utilizados na cena trabalhada ou em 

alguma parte da peça em questão. Em livro publicado sobre o professor Harildo Déda, 

MARFUZ (2011) 17, em entrevista com o mesmo, assinala que: 

A frase-núcleo é simultaneamente um meio e um fim. É um procedimento que busca 
encontrar na cena, na peça, às vezes, em falas e monólogos extensos, a frase que 
define a ação norteadora do texto. Neste caso, a frase-núcleo da peça orienta o 
trabalho geral do ator – equivalente ao superobjetivo em Stanislávski ou à 
supertarefa em Brecht (MARFUZ, 2011, p.163). 
 

Sempre que fui instigado a pensar na frase-núcleo direcionei minha busca para algo 

que estimulasse a personagem a se mover. Algo que justificasse sua constância ou, 

principalmente, sua inconstância. Algo que disparasse a sua necessidade de projetar o seu 

discurso priorizando a forma de efetuar este relato. 

O propósito era estimular o ator a perceber o que o faz se movimentar no espaço e, 

acima de tudo, como e com o que se movimentar para conseguir transmitir a essência de uma 

proposta cênica. E a frase-núcleo traz em si este objetivo, esta direção, este encaminhamento. 

Não acredito que o conhecimento aqui desenvolvido acerca da frase-núcleo e sua 

possível associação com a alocação de ações físicas pertinentes a situação proposta sirvam 

apenas ao teatro apoiado na construção da personagem a partir do texto. O próprio Harildo 

Déda afirma que para o trabalho do ator, definir a necessidade da personagem é mobilizador: 

O ator deve encontrar a sua querência, qual a sua necessidade. Isso fica muito mais 
claro, mais ativo para o ator do que o objetivo (de Stanislávski). E aí você descobre, 
encontra um verbo de ação que complementa a frase-núcleo; ou seja, eu quero, mais 
um verbo de ação em relação à outra que está na peça, que é sua antagonista ou 
protagonista em conjunto com você. Isto vai significar muito para seu parceiro de 
cena (DÉDA apud MARFUZ, 2011, p.168). 
 

Discurso similar é encontrado nos estudos de Constantin Stanislávski sobre as ações 

físicas ao citar no Manual do Ator: 

Não há ações físicas dissociadas de algum desejo, de algum esforço voltado para 
alguma coisa, de algum objetivo, sem que se sinta, interiormente, algo que as 
justifique. (...) No teatro, toda ação deve ter uma justificativa interior, deve ser 
lógica, coerente e verdadeira e, como resultado final, temos uma atividade 
verdadeiramente criadora (STANISLÁVSKI, 1997, p.2). 
 

Sempre fez parte do treinamento do professor Harildo, principalmente quando o ator 

não conseguia atingir o caminho orientado pelo texto ou pelo diretor, recorrer à frase-núcleo e 

trabalhá-la à exaustão, porém solicitando ao ator que “movimentasse” a frase. Não era 

incomum o professor parar a encenação e solicitar ao ator que mostrasse cada palavra do texto 

                                                 
17 A publicação Harildo Déda: a matéria dos sonhos, de autoria de Luiz Marfuz e Raimundo Matos de Leão, faz 
parte do projeto Mestres da Cena, uma iniciativa da Secretaria Cultural do Estado da Bahia que pretende 
reconhecer e homenagear os mestres de todas as artes e, neste exemplar, celebra e presta um tributo ao grande 
mestre, ator e encenador Harildo Déda. 
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com o seu corpo ou uma parte dele. Surge daí a proposta sempre frequente do menos é mais, 

do mais é menos, na qual o ator era levado a crescer ou diminuir movimentos de acordo com a 

exigência da cena ou das emoções a serem representadas. 

O objetivo era fazer com que o ator desenvolvesse mecanismos corporais diferentes 

dos habituais para exprimir as intenções do texto, possibilitando a transposição do discurso do 

livro, do autor, para a peça em si. Isso permitiria uma melhor troca com seu colega de cena, e 

também consigo mesmo, ao levar o ator a compreender seus limites e principalmente a 

necessidade de atingir, transpor ou não, os limites do seu corpo. E, além disso, utilizar 

conscientemente seu construto corporal como veículo de ações que muito podem dizer ao seu 

interlocutor mesmo sem um texto como ponto de partida. 

Stanislávski relata atitude similar para facilitar que os atores vivenciem estas situações 

em A Preparação do Ator (1999): 

Devido à presença de uma grande plateia, o ator, quer queira, quer não, sente-se 
obrigado a produzir uma grande quantidade desnecessária de esforço e de 
movimentações que pretendem representar sentimentos. Entretanto, por mais que 
faça, enquanto estiver ante as luzes da ribalta, isso lhe parecerá ainda insuficiente. E 
a consequência é vermos um excesso de atuação que chega a 90%. Por isto mesmo, 
durante os meus ensaios vocês me ouvirão muitas vezes repetir: Cortem 90% 
(STANISLÁVSKI, 1999, p.170). 
 

Desde que comecei a usar estes elementos, o menos é mais, a frase-núcleo, pensei no 

desejo, na justificativa em realizar algo. Neste momento em especial, a frase-núcleo assume 

esta responsabilidade de direcionar o motivo que desperta a possibilidade de mover ou não. 

De atuar. De estar corporalmente presente. É uma grande justificativa que funciona como 

pretexto para dialogar por meio das ações e utilizar cada parte do corpo para se expressar. 

Creio que a frase núcleo pode surgir como um estímulo interno, um motivo que dispare a 

necessidade de executar uma ação. 

Grotowski sugere que antes da ação física existe o impulso, que está enraizado 

profundamente dentro do corpo, e que o empurra, e depois se estende para fora, relacionando-

o à intenção em realizar:  

Um impulso aparece em tensão. Quando temos a intenção de fazer alguma coisa, 
dentro de nós existe uma tensão certa dirigida para fora. Não há intenção se não há 
uma mobilização muscular apropriada. Isso também faz parte da intenção. A 
intenção também existe em um nível muscular no corpo, e está ligada a um objetivo 
que está fora de você (GROTOWSKI apud RICHARDS, 2012, p.110). 
 

Esta é uma sugestão que aponta para a necessidade de o ator pensar em como se mover 

e atingir seu objetivo da maneira mais precisa. Porém, percebo que isso requer treinamento e 

estudo da estrutura corporal aliados ao contexto da preparação corporal. Neste sentido, 

elementos como a frase-núcleo, que podem traçar um paralelo sobre como emitir o discurso 
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que a frase escolhida representa, como um motivo, que justifique o movimento, a ação física 

que será realizada e assim, associar ao corpo que irá expressar seu conteúdo. 

 

4.1.2 História em quadrinhos: quadro a quadro com a voz de Hebe 

 

A perspectiva do treinamento e composição corporal com base nas ações físicas e que, 

de algum modo, partilha das ideias aqui discutidas, foi abordada sob a ótica do curso O Ator e 

o Espaço da Cena ministrado pela atriz, professora e diretora teatral Hebe Alves, em 2010, no 

Teatro Vila Velha, dentro do projeto Oficinas Vila Verão. 

O curso tinha por objetivo desenvolver no ator a noção de flexibilidade da estrutura 

cênica por meio do jogo da partitura de pontos, a história em quadrinhos e seus 

desdobramentos. A oficina pretendia elaborar um quadro referencial e instrumental dos 

processos da criação cênica, além de desenvolver no ator o estado de prontidão como receptor 

e condutor de sentimentos e impulsos volitivos com sutileza e vigor. 

Para o treinamento eram realizados prática cênica, estudo da geografia do palco, 

segmentação do movimento, elaboração de partituras cênicas e o desenvolvimento de cena a 

partir da técnica de História em Quadros. Por meio desta abordagem, que chamava de História 

em Quadrinhos, a diretora propunha que uma história fosse contada, inicialmente sem texto, 

muito embora posteriormente utilizássemos textos de Nelson Rodrigues ou ao menos o seu 

universo como ponto de partida.  

Cada ator deveria se relacionar com o outro e estruturar uma cena que seria 

complementada de maneira subsequente à medida que cada ator que ingressasse no local do 

trabalho, e fazer quadros em sequência como em uma história em quadrinhos a ser contada. A 

sala era dividida em dois pequenos espaços, como se fossem duas páginas de uma revista. Um 

ator iniciava a história, colocando-se na primeira página com um determinado movimento; 

depois, um segundo ator entrava e se colocava com outro movimento que partilhasse da ideia 

do primeiro e assim por diante, montando fotos, ações cênicas, até a diretora solicitar que a 

página fosse trocada e tudo começaria novamente ou a história seria continuada. 

Deste modo, cada ator, antes de entrar na cena, deveria analisar toda a disposição dos 

demais componentes, as ações realizadas pelos seus corpos, bem como o propósito a ser 

discorrido e pensar como poderia se adequar corporalmente, uma vez que a cena em questão 

não tinha textos ou vocalizações, apenas ações físicas que se transformariam em uma 

encenação quando interligadas pelos atores subsequentes.  
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E foi justamente este ponto que despertou o que ainda era um embrião da pesquisa: 

analisar o corpo e a construção corporal do outro para conseguir estimular a concepção sobre 

a sua própria encenação poderia ser um ponto de partida facilitador. Para o ator entrar em 

cena, era necessário observar o corpo do outro e assim, tentar se acoplar a uma proposta 

previamente definida, ora se ajustando a esta e, às vezes, desconstruindo a ideia central por 

não analisar completamente os corpos em cena ou o âmbito geral da cena ou possivelmente 

por não saber usar o seu próprio corpo e não conseguir se colocar simplesmente por não 

dominar a sua própria estrutura corporal. 

Dentro deste processo, quando a proposta não era atingida pelo fato de este ou aquele 

movimento não ser compatível, ou não ser adequado ao propósito dos demais atores, da cena 

e do conteúdo discutido, a professora frisava a necessidade de pensar e observar as ações 

físicas colocadas em questão e a sua pertinência. Os atores eram estimulados a repensar a 

ação desenvolvida de acordo com a necessidade diante do que fora estabelecido como jogo 

cênico. Para tanto, era necessário analisar os fatos desenvolvidos, os movimentos postos, 

interpostos e sobrepostos para se colocar diante e dentro da situação. Todos, de alguma 

maneira, eram estimulados a exercitar a observação e conceber as nuances que o seu corpo e o 

corpo dos outros desenhavam no discurso a ser propagado. 

Ao propor a análise do movimento como premissa que estimula e permite a criação e 

interação do ator com as sensações trazidas pela personagem por meio das ações físicas, 

Stanislávski (1997), no Manual do Ator, sinaliza: 

A análise disseca, desvenda, examina, estuda formas de procedimento, rejeita e 
confirma; revela a orientação e concepção básicas de uma peça e de um papel, o 
superobjetivo e a linha contínua de ação. Este é o material com que ela alimenta a 
imaginação, os sentimentos, as ideias e a vontade (STANISLÁVSKI, 1997, p.10). 
 

Ainda segundo o autor, a análise auxilia a estudar as circunstâncias e os fatos externos 

na vida de um espírito humano, ao buscar, na própria alma do ator, as emoções, sensações e 

experiências e quaisquer elementos que estabeleçam ligação entre ele e o papel. Isto 

permitiria o domínio das ações físicas protegendo o ator com relação a inserções motoras 

desnecessárias, acionando a corporeidade e atingindo sua organicidade cabendo, portanto, 

estimular o aprofundamento nas estruturas que compõem e determinam o movimento 

(STANISLÁVSKI, 1997). 

Burnier (2001) apresenta a corporeidade como um modo no qual informações de 

ordens diversas, referentes a um indivíduo, são operacionalizadas e articuladas por meio do 

corpo, ao afirmar que: 



89 
 

Para observar e transpor, para seu corpo, as corporeidades, o ator deve estar atento 
às ações físicas e vocais do sujeito observado. E por sua vez, para estar atento às 
ações físicas, o ator deve observar simultaneamente o todo e o detalhe com precisão. 
Isso implica uma observação não somente da ação como um todo, mas também dos 
componentes constitutivos desta ação observada (BURNIER, 2001, p.185). 
 

A observação, como ponto de partida para estimular a composição e posterior 

realização da ação, sugere o conhecimento da estrutura corporal como mais uma vertente de 

construção e desenvolvimento das ações físicas em um processo de encenação por permitir ao 

ator uma análise mais próxima dos objetivos. Acredita-se aqui, aprofundar a compreensão 

desse instrumento corporal e todos os seus caminhos por meio do treinamento através de 

exercícios, técnicas corporais e/ou estudos anatômicos, pode promover a verificação de sinais, 

como possíveis pistas, que levam o ator a estabelecer contato mais próximo entre o seu corpo 

e a forma de expressar os propósitos da encenação. 

Jackie Snow (2012), em sua obra Movement Training for Actors, relata que as técnicas 

de treinamento do movimento permitem ao ator adquirir uma linguagem corporal e 

habilidades não verbais para claramente expressar suas ideias sugerindo diversos exercícios. 

Ela aborda também a observação corporal como proposta de compreensão do próprio corpo 

pelo ator: 

Uma vez que o ator tenha dominado o corpo universal, eles podem começar a 
observar personagens e situações e aprender sobre o impacto na fisicalização. No 
início do treinamento, é útil para os estudantes experimentar copiar a forma de 
caminhar do outro. Uma das maiores descobertas é perceber que quanto mais 
tensões, bloqueios e idiossincrasias tiver no seu corpo, mais difícil será para se 
transformar em outro corpo (SNOW, 2012, p.119). 
 

Em diversos momentos do curso, a professora Hebe Alves tentava explicitar os 

componentes corporais e relacioná-lo com as ações físicas propostas, o que elucidava aos 

atores as assertivas ou negativas, frente às situações representadas. Esta inserção era um 

facilitador ao processo de construção do jogo e funcionava como elemento construtivo para a 

próxima cena, tendo em vista a possível dificuldade dos participantes em analisar os 

movimentos e posteriormente acoplar o corpo dentro do jogo. 

Esta abordagem, já neste momento, levou-me a questionar o quanto nós, os atores, 

conhecemos da nossa estrutura corporal e como esta concepção acerca do próprio corpo pode 

ou não facilitar a composição corporal dentro do processo de encenação. A visualização 

prática de importantes referenciais propostos pelas artes cênicas como a partitura de ações e a 

construção da linha das ações físicas, aliado ao contexto da compreensão e análise do corpo 

humano, fez-me pensar nestes conceitos como argumentos que poderiam facilitar o trabalho 

corporal do ator e a construção da encenação, ao estimular a consciência sobre si mesmo. 
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O curso tinha um caráter mais experimental do que academicamente formativo, até 

porque se tratava de uma oficina. No entanto, conceitos como ações físicas, partitura de ações, 

análise corporal, anatomia emocional eram constantemente discutidos ou chamados à atenção 

durante a concepção e realização de cada cena com objetivo de fazer o ator transpor este 

discurso para o seu processo de construção pessoal. 

A verificação dos sinais corporais justificava a relação com os outros atores, com a 

próxima cena e com todo o discurso a ser encenado, o que era bastante facilitado por meio do 

emprego de técnicas corporais e teatrais, bem como com a análise da estrutura corporal tanto 

dos atores em cena, quanto dos que iriam entrar em cena. No entanto cabe discutir o quão 

intuitivas, pela necessidade da interação, eram as atitudes dos atores; ou, até que ponto estes 

estavam imbuídos de um conhecimento do seu corpo e do corpo do outro para realizar as 

ações físicas de maneira consciente. 

Pude, enfim, perceber que o ato de observar pode edificar uma relação com o 

biológico e auxiliar no processo de construção do corpo criado para a personagem, levando-

me a pensar em propor ao ator um treinamento corporal que parta da consciência sobre a 

própria estrutura como delimitador de um processo de construção da encenação. 

 

4.1.3 De cara com a Antropologia Teatral: encontro com Eugênio Barba 

 

Ainda durante a realização do projeto de pesquisa que serviria de base para o 

desenvolvimento deste estudo me deparei com os estudos e propostas da Antropologia 

Teatral, do encenador italiano Eugênio Barba, por estabelecer uma relação de perspectiva 

histórica dentro do estudo e desenvolvimento das ações físicas e do treinamento do ator. 

No entanto, foi no curso Como Pensar Através de Ações IV, realizado no período de 7 

a 12 de dezembro de 2011, ao norte da cidade de Brasília, no Sítio Guadalupe, em um sistema 

de imersão com trabalhos quase contínuos, em oito horas por dia, que pude ter uma relação 

direta com o encenador. 

Os treinamentos tiveram como pano de fundo a apresentação de cenas previamente 

solicitadas em que o tema central deveria ser o amor. As cenas seriam subsequentemente 

construídas, desconstruídas e reconstruídas pelo diretor por meio de técnicas apresentadas 

durante o curso e transformadas em uma mostra ao final do evento.  

Durante as apresentações e ao longo do curso, eram propostos ajustes e improvisações 

físicas e vocais visando associar o texto falado com as ações corporais cortando partes do 

texto, acelerando frases, arrastando em outras, o que exigiria respostas do corpo às variações 



91 
 
sugeridas. Exercícios corporais, desenhos de movimento utilizando partes do corpo para 

realizar ações ou emanar discursos estimulavam o domínio do próprio corpo pelo ator. 

Muitos parâmetros e propostas demonstradas nos livros e vídeos do Odin Teatret eram 

explicitados e vivificados durante os exercícios como o equilíbrio em ação e sua necessidade 

dentro da realização das ações, a dança das oposições como contraponto realizado por 

músculos em contraste funcional, e o uso específico de cada porção corporal durante as 

atividades propostas. Estes elementos amplificavam e solidificavam os questionamentos 

acerca da possibilidade de que a compreensão da estrutura corporal pode aguçar a consciência 

do movimento e, assim, facilitar a realização das ações físicas no contexto da encenação. 

Segundo Barba (2011), o mundo emotivo funciona como ressonâncias do histórico, da 

vida, das passagens do indivíduo, não cabendo a este se autocensurar. Ao mesmo tempo 

sugere que o ator tem que saber se observar, analisar o seu corpo e os seus movimentos, para 

não entrar na cachoeira de sensações que advém do pensamento, o que leva a exacerbar as 

ações, na tentativa de mostrar suas emoções ao outro. Acredita-se aqui que concepções desta 

natureza possam alterar a relação contextual e conceitual entre o discurso que o ator emite 

com o seu corpo e o que o espectador realmente compreende. 

O autor sugere o emprego do termo Sinesthesis (synesthesia) que aponta para a 

necessidade de consciência que devemos ter do nosso corpo ao realizar ações simples como 

carregar cadeiras e ao mesmo tempo sentir e se relacionar com o peso delas para transpor as 

ideias ao espectador. 

Ian Watson (1995) considera que a importância do ator na dramaturgia de Barba está 

diretamente relacionada com o conceito de corpo em vida com dois níveis de comunicação 

relatados como significação e synesthesia. 

A significação é o domínio da semiótica, ciência que estuda as linguagens possíveis e 

seus signos, o que auxiliaria a compreender e desenvolver os objetivos propostos por um 

texto. Durante o curso, Barba sempre enaltecia a importância de o ator saber escutar as 

indicações do diretor e as solicitações do texto para, com isso, responder com ações físicas 

factíveis às situações propostas por estes. 

Em relação ao nível cinestésico da performance, a synesthesia, Watson (1995) se 

refere à comunicação entre os atores que pode desafiar ou se aliar à significação, através do 

efeito da tensão do corpo de um ator sobre o público, ou mesmo a resposta deste público com 

a sensação de uma cena em particular. 

Esse é o pensamento de Julia Varley, atriz do Odin Teatret e colaboradora direta de 

Eugênio Barba: 
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O teatro é uma relação orgânica entre dois seres vivos, o espectador e a atriz. A 
relação muda radicalmente a uma distância superior a sete, oito metros, quando as 
pequenas mudanças de tensão do corpo da atriz, não são percebidos pelo espectador. 
Todos os cinco sentidos, juntamente com o sentido cinestésico, participam da 
experiência intelectual e emotiva que um espetáculo de teatro produz aqui e agora 
(VARLEY, 2010, p.212). 
 

O encenador mostrou no curso que o sentido cinestésico permite ao ator reconhecer os 

seus limites. E é possível transmutar o termo para o ambiente biológico ao relacioná-lo com a 

já citada propriocepção, conhecida como a noção de corpo no espaço, conferida ao indivíduo 

por meio de receptores de movimento incrustados nas articulações e nos músculos que 

respondem às variações de movimento, às tensões e velocidades dos membros envolvidos em 

uma ação. O próprio Eugênio Barba (2009, p.186), em publicação, já havia afirmado: “o que, 

em nível pré-expressivo, é a totalidade do corpo-mente do ator, em nível expressivo, é a 

totalidade do sistema ator-espectador, com seus circuitos perceptíveis e com os itinerários do 

sentido”. 

Para Sônia Azevedo (2014) o treinamento técnico tem por função libertar o ator de 

suas limitações pessoais, normalmente exigência da artificialidade que se baseia em todas as 

culturas mesmo quando suas formas teatrais são completamente diferentes e cita Barba: 

O aspecto cinestésico é o que faz com que o espectador reaja a esta artificialidade do 
ator em cena, pois o corpo do ator é o que tem intenção de fazer, e um corpo 
desperto tem uma intenção consciente. Por esse motivo é que o intérprete deve 
possuir uma segunda natureza tão forte que o espectador seja obrigado a aceitá-la 
(BARBA apud AZEVEDO, 2014, p. 46). 
 

Atingir o sentido cinestésico permite ao ator reconhecer os próprios limites. Educar o 

movimento cria uma identidade muscular de modo que o tônus, a consistência do músculo, 

deve ser coordenado para realizar ações físicas relacionadas com o propósito determinado, em 

acordo com o que se quer expressar. 

Para Barba, as ações físicas têm que ser engajadas e, ter justificativas; e o ator deve ser 

capaz de encontrar vários caminhos para a mesma ação física. O corpo tem que informar ao 

espectador, mas ao mesmo tempo deve ter nuances e não necessariamente demonstrar tudo o 

que é pensado, mas gerar proposições e não ser previsível. Isso dará organicidade ao ator. É 

necessário pensar como criar e recriar ações fazendo nascer um corpo em cena. Um trabalho 

em si mesmo. Saber modelar o corpo para se fazer perceptível ou esconder quando necessário 

e tornar esse conhecimento incorporado. Isso integra a pré-expressividade. Perceber o 

movimento antes de ele ser utilizado, de ser executado. E isso requer treinamento. 

 Diversas propostas foram feitas tendo como ponto de partida o texto sobre o amor, 

uma sentença ou apenas a ideia do mesmo para ser inicialmente registrada e encenada com o 
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corpo. Um destes exercícios é o treino com os bastões, clássico na preparação realizada no 

Odin, em que o ator utiliza um bastão e, por meio da interação com este, expressa cada parte 

do texto ou da proposta que se intenciona dizer com a narrativa textual ou não. 

Tendo como base o estímulo visual e as artes marciais, o elemento bastão era utilizado 

para se desenvolver um discurso cênico, através de possíveis interações entre o bastão e o 

ambiente, o que estimulava o corpo a explorar regiões corporais pouco habitadas no senso 

comum diário. O bastão estava inicialmente ao lado do ator que o pegava com a outra mão 

por detrás do corpo, para passar por cima da cabeça, devolvê-lo para a outra mão, passá-lo 

abaixo dos pés, empurrá-lo para cima, derrubá-lo no chão, comprimi-lo e fazer a anulação 

como se fosse um oponente. 

O objetivo, além de realizar movimentos amplos com o corpo percebendo a 

necessidade se colocar no mundo ou de transpor limites no espaço cênico, era dialogar com o 

objeto na possibilidade de reagir e, ao mesmo tempo, criar oportuna relação de espacialidade 

entre o corpo, o objeto e o ambiente. Barba diz que iniciou o uso do bastão por volta de 1973. 

Segundo o encenador, quando o ator pega o bastão, identifica uma necessidade de se 

relacionar muscularmente com o mesmo devido ao aumento do tônus muscular para se manter 

de pé, segurando o objeto. Ao utilizar o bastão, o ator era levado a pensar quais regiões 

corporais eram realmente necessárias para realizar cada movimento. Mais uma vez era 

necessário olhar para o corpo para melhor se relacionar com o ambiente. 

Com o intuito de trabalhar ações menores, foi apresentado o exercício das mãos em 

que estas conversam entre si e dialogam sobre o texto ou proposta cênica. As indicações para 

este exercício eram as seguintes: dedos indicadores que se relacionam, interagem, brigam e 

discutem o texto; o texto é dito ao contrário, outros dedos entram em cena, saem de cena, 

mãos sobem, mãos descem, se afastam, se aproximam, se amam, se odeiam, caminham para o 

infinito. Tratava-se do mesmo propósito de levar o ator a construir uma relação com seu corpo 

e as necessidades de se movimentar ou não, de forma grande ou pequena, com ação ou não, 

porém sempre presente e preenchendo os espaços cênicos. Exercício similar fora realizado 

com os pés. 

A importância de perceber músculos grandes e pequenos, analisar as relações 

espaciais, estáticas e dinâmicas, de ombros, cotovelos, punhos, mãos aparentemente, ou pelo 

menos inicialmente dissociados do tronco e dos membros inferiores, nos faz ter clareza do 

fundamento da dança das oposições, um dos fortes elementos da Antropologia Teatral. O 

exercício permite poder sentir as direções que cada porção corporal pretende assumir em uma 
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determinada ação e, assim, tomar decisões concernentes às exigências da encenação por meio 

dos movimentos.  

A visão que aqui se propõe aplicar se explica pelo sinergismo dos músculos os quais, 

mesmo existindo e agindo de forma contrária, sendo por vezes agonista (dono da ação), ou 

antagonista (contrário à ação) se põem não exatamente como opositores, mas como parceiros 

opostos que mantém a estrutura corporal, garantem o equilíbrio e os movimentos do corpo. 

Finalizando o contexto de exercícios exploratórios sobre o universo corporal e suas 

habilidades, fizemos por cerca de uma hora e trinta minutos uma sequência de atividades 

tendo como premissa a utilização de uma sentença do texto atrelada aos exercícios anteriores 

com novas indicações, a exemplo de: andar sobre água, ou pedra, contra o vento, muito 

rápido, bem devagar, como Medéia, Ofélia, Hamlet, num diálogo entre Hamlet e Ofélia, como 

leite derramado, pesado, leve, gigante, 100%, 50%, 10%. A ideia era explorar ao máximo o 

movimento, suas características e amplitudes relacionais, retirar os clichês, limpar os 

movimentos e perder a fixação, além de esquecer a linearidade comumente assumida pelo 

mecanicismo imposto ao ator pelo ritmo cíclico das atividades diárias. A meta era criar 

habilidades que valorizassem e ampliassem o espectro das ações físicas e associá-las ao texto. 

Barba, no curso, diz que é importante pensar em como criar as ações e como protegê-

las. Para isso, o ator deve considerar o texto, a cena anterior, o ritmo, a velocidade, a próxima 

ação e desenvolver a sua identidade pessoal através do treino; ou seja, expressar com o corpo, 

não dentro de uma visão estética, mas com sua totalidade na qual, mãos, pernas, braços são 

utilizados com consciência. E tudo deve ser pensado ao mesmo tempo. Para ele, os 

movimentos precisam ter conexão, não sendo possível mexer as mãos, e os olhos estarem 

dispersos, pois tudo tem que ter um propósito. 

Ao utilizar os pressupostos da Antropologia Teatral, pude perceber que o ator, quando 

conhece suas possibilidades, torna-se diretor de si próprio incluindo e excluindo ações 

necessárias e desnecessárias à cena. Ao reconhecer as transições do seu fluxo dinâmico e se 

aproximar da verossimilhança o ator elimina clichês e conduz suas ações diante de um 

propósito. 

As vertentes apresentadas por estes cursos de formação técnica, somadas ao meu 

processo de construção como ator, estreitam relações com conteúdos relativos ao 

conhecimento da estrutura corporal, suas nomenclaturas e possibilidades de movimento que 

podem contribuir para a preparação corporal dentro de um processo de encenação. 



95 
 

Estes conteúdos podem ser absorvidos e explorados no contexto de uma montagem 

cênica principalmente no que tange ao seu aprofundamento nas possibilidades mecânicas e 

perceptivas do corpo, ampliando as possibilidades na composição do papel. 

 

4.2 A CONSCIÊNCIA CORPORAL QUE ANTECEDE A CENA 

 

Nesta parte, examino, por meio de relatos de caso, a vivência com duas encenações, 

que estavam em desenvolvimento, e nas quais pude partilhar o preparo cênico-corporal ora 

como observador, ora como atuante na preparação corporal dos atores envolvidos. Tenho por 

objetivo expor de maneira teórico-prática os propósitos desta dissertação, ao relatar o 

desenvolvimento da preparação de atores envolvidos em dois processos de encenação que se 

baseou em indagações, conversas, sugestões e aplicação de técnicas corporais com enfoque na 

construção corporal dos processos das montagens A Capivara Selvagem e O Vento da 

Cruviana. 

 

4.2.1 Domesticando uma Capivara Selvagem 

 

Em meados de julho de 2013, fui convidado pelo encenador Luiz Marfuz a partilhar o 

desenvolvimento do espetáculo A Capivara Selvagem ou O que aconteceu naquela noite de 

estreia? juntamente com a sua equipe técnica, no intuito de explorar as discussões corporais 

apresentadas nesta pesquisa, dentro de uma abordagem mais prática. 

Era um espetáculo que comemorava os 30 anos de carreira do ator Frank Menezes18. 

Com elementos do terror psicológico, do drama e da comédia, a trama da peça tinha como 

pano de fundo o mundo do cinema noir19 das décadas de 1930 e 1940 e os filmes americanos 

da década de 1950 a 1960 feitos  para as grandes divas do cinema. 

A homenagem ao ator baiano contava ainda, no seu elenco, com o experiente ator 

Marcelo Praddo e o recém-egresso do curso em Interpretação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia, João Guisande. 

                                                 
18 Frank Menezes é um ator baiano com 32 anos de carreira que tem em seu currículo cerca de 28 espetáculos, a 
exemplo de ‘O Indignado’, ‘Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia’ e ‘A Bofetada’, 17 experiências na TV entre 
novelas, seriados, minissérie e especiais, como ‘Astro’(2011), ‘Gabriela’(2012) e ‘O canto da sereia’(2013), 
podendo ser visto atualmente em ‘I Love Paraisópolis’(2015), além de 5 longas metragens entre eles ‘Quincas 
Berro D’Água’ (2010). 
 
19 O chamado film noir foi um gênero do cinema americano popularizado nos anos 40 e 50, habitualmente ligado 
a histórias de caráter policial ou criminoso trazendo um retrato bastante pessimista ou cético do mundo.  



96 
 

A peça A Capivara Selvagem escrita e dirigida por Luiz Marfuz conta a história de 

duas irmãs, Dora Lee e Mabel Paranhos, que vivem uma tragicômica relação de amor e ódio: 

uma atriz sem talento resolve voltar aos palcos, tendo que enfrentar a rivalidade da irmã, uma 

intérprete de teatro que já teve reconhecimento, mas foi obrigada a sair de cena por conta de 

um acidente numa estreia que a colocou sobre uma cadeira de rodas. 

Frank Menezes interpreta Dora Lee, uma velha atriz desajustada que decide voltar aos 

palcos, mas que terá de enfrentar seu pior inimigo: a falta de talento. Sua irmã Mabel 

Paranhos é interpretada por Marcelo Praddo. 

Apesar da rivalidade, existe uma relação cômica e perturbada de amor e ódio entre as 

duas irmãs que, dentro de casa, se alternam nos papéis de atriz e espectadora uma da outra. A 

sem talento e bipolar Dora Lee, interpretada por Frank, vive à margem do sucesso da irmã 

Mabel, que em alguns momentos finge-se de coitadinha, presa a uma cadeira de rodas, 

totalmente dependente da irmã e em outros demonstra seu lado perverso. 

O ator João Guisande dá vida a um jovem dramaturgo que chega para alterar toda a 

falsa ordem estabelecida na relação e provocar nas irmãs a vontade de sair do cárcere que elas 

mesmas se mantinham ao propor uma nova encenação visando despontar para o estrelato a 

irmã sem talento. Muitas emoções, motivadas pela vontade de recomeçar, trazem à tona 

sentimentos que fazem desmoronar tudo em que elas acreditavam, propiciando reversões de 

expectativas e novas construções de valores. 

As irmãs são uma caixinha de surpresa: em determinado momento aparentam ser 

completamente loucas, já em outro elas parecem estar apenas fingindo ou destilando 

maldades. Mas quando estamos convencidos de que são perversas, elas revelam toda a sua 

fragilidade e demonstram amor e bondade. Neste universo repleto de nuances foi 

desenvolvida a proposta da encenação. 

Não posso falar que se tratou exatamente de um processo colaborativo20 de maneira 

evidente, mas talvez um procedimento partilhado por todos: elenco, diretor, equipe técnica 

incluindo cenotécnico, figurinista, maquiador, iluminador, preparador corporal, preparador 

vocal e produtores. Todos eram ouvidos. 

Estive presente em cerca de vinte ensaios durante os três meses de desenvolvimento da 

encenação. Inicialmente na função de observador. No entanto, durante o desenvolvimento da 

proposta cênica, pude me relacionar com atores e equipe e discutir questões acerca da 

                                                 
20 Entende-se por processo colaborativo o procedimento de grupo que integra a ação direta entre ator, diretor, 
dramaturgo e demais artistas, sob uma perspectiva democrática ao considerar o coletivo como principal agente 
de criação e aglutinação de seus integrantes. A dinâmica propõe um esmaecimento da hierarquia na organização 
teatral, porém com delimitação de áreas de trabalho e dos profissionais que as representam. 
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composição corporal para a peça em geral e para cada bit de cena, baseado na proposta de 

Stanislávski e apoiado no desenho das ações físicas para a criação do papel. 

Diversas nuances precisavam ser representadas. Isto porque as personagens se 

alternavam muito entre “boazinhas” e “perversas”, o que não seria necessariamente dito pelo 

texto, mas demonstrado pelo corpo. Isso não se restringia apenas às irmãs, mas até mesmo ao 

jovem diretor que chega e tenta se envolver com ambas ora profissionalmente, ora 

emocionalmente, por vezes demonstrando amor e carinho, outras ludibriando as atrizes. 

 Ao pensar sobre o perfil do elenco, tento responder ou, ao menos, discutir uma das 

perguntas feitas durante o processo de desenvolvimento desta pesquisa no Programa de Pós 

Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia por alguns colegas e 

professores, em relação a que tipo de teatro ou para que tipo de ator caberiam ou mesmo 

serviriam os questionamentos ora suscitados nesta dissertação, uma vez que contávamos com 

dois experientes atores e um terceiro e recém-formado ator. Mas não acreditei que isto fosse 

uma situação impeditiva, muito embora, naturalmente, caminhos distintos foram tomados 

para cada ator sob a mesma perspectiva corporal. 

A primeira abordagem com o grupo ocorreu no instante em que fui assistir ao ensaio 

do espetáculo, quando todos trabalhavam uma cena de interação das irmãs. Já conhecia os 

dois experientes atores em cena e pude reconhecer modos e maneiras característicos das suas 

formas de representação, mas percebi um desconfortável Marcelo Praddo utilizando uma 

cadeira de rodas. Ainda assim a representação era incrível, mesmo com o texto ainda em 

desenvolvimento pelo dramaturgo, que também era o encenador, e o domínio das ações era 

muito interessante. 

A minha preocupação ao assistir a cena se deu justamente porque, em um primeiro 

momento, quis saber qual era o problema físico da personagem para, a partir deste, deixar o 

ator mais confortável dentro daquela cadeira. 

No intervalo do ensaio fui apresentado a toda equipe e questionado sobre os 

movimentos e possibilidades de Marcelo na cadeira de rodas. 

Imediatamente registrei que, ao observar a cena, a primeira coisa que me veio à mente 

era identificar o possível nível de lesão daquela “senhora” presa a um artefato de locomoção. 

Outros questionamentos acerca da mobilidade e relações espaciais começaram a surgir. Senti 

que estava no caminho certo das minhas buscas pessoais e inquietações a resolver nos 

processos artísticos teatrais. 

Com certeza o elemento cênico, a cadeira, tinha seu efeito autolimitante. Porém se o 

indivíduo sofre lesão em nível cervical (na região do pescoço), tem-se a possibilidade de uma 
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tetraplegia onde os quatro membros e o tronco (o complexo coluna-tórax) perdem 

movimentos. Mas se a lesão é em nível torácico (a partir do segmento medular T2) o paciente 

será considerado paraplégico nulificando a movimentação em membros inferiores e tronco. 

Entende-se que, quanto mais inferior for a lesão, mais liberdade será conferida à coluna 

vertebral e aos músculos que a envolvem. 

Isso se estivesse falando de uma lesão completa, em que a medula perde toda conexão 

com o encéfalo abaixo do nível da lesão, uma vez que, se esta é incompleta, nem todos os 

níveis perdem a capacidade de se movimentar. E isso muito alteraria o contexto cênico, bem 

como as ações físicas a serem desempenhadas. 

Definimos que a lesão seria incompleta, na região lombar, permitindo ao ator 

mobilizar toda a coluna vertebral e membros superiores, assegurando mais ações para o 

intérprete. Ainda sugeri a necessidade de fortalecer o abdome e a pensar muito sobre o uso 

desta musculatura como suporte e guia de todos os movimentos, uma vez que não se podia 

contar com os membros inferiores e a estabilidade do indivíduo teria seu início na região da 

pelve e abdominal inferior. 

Retornamos ao ensaio e era público e notório o desenvolvimento do ator após as 

indicações e durante todo o processo de construção da personagem e da própria encenação. 

Mas falamos de um ator extremamente rápido e sagaz nas respostas e propostas cênicas 

emanadas por meio de ações, gestos, vocalizações e colocação no espaço, além de bastante 

generoso e receptivo a todas as intervenções. 

Poderia começar a pensar que para o ator que tem um grande aprofundamento e 

discernimento quanto às questões corporais suas porções, estruturas e relações que permitem 

o movimento pouco ou de nada serviriam. No entanto essa inserção inicial, possivelmente a 

primeira abordagem prática especificamente destinada a esta pesquisa, mostrou exatamente o 

contrário. 

Além disso, esta relação com os experientes atores não foi tão frequente durante todo 

o processo de construção do espetáculo, mesmo por que a preparação corporal estava a cargo 

de outro profissional. Mas, pelo fato de eu estar presente em muitos dos ensaios e fazer parte 

da equipe, estive em uma busca constante de entender e, ao mesmo tempo, de ajudar o 

processo de cada um, e o meu mesmo, com foco na pesquisa. 

Em entrevista ao site Bahia Notícias a ator Frank Menezes, com 30 anos de 

experiência relata que a dificuldade de viver mulheres fortes sendo homem foi grande: “Ao 

final de cada ensaio, um saldo de rouquidão. Foi desafiador perceber a hora exata de levantar 

a mão, de levantar a sobrancelha, o olho”. Essa afirmação demonstra a preocupação do ator e 
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sua busca pessoal em desenvolver as ações específicas para compor a personagem, orientadas 

pelo diretor Luiz Marfuz na sua constante preocupação com as pequenas ações realizadas 

pelos atores, verdadeiros subtextos que permeavam e modulavam todo o contexto da 

encenação (BAHIA NOTÍCIAS, 2013). 

Em determinado momento do texto, a personagem Dora Lee, representada por Frank, 

diz: “quando Deus me criou não fez a obra completa, mas meu pai a aperfeiçoou”. Com esta 

pista, e sob a luz dessa entidade, já é possível pensar numa composição no mínimo esdrúxula, 

estranha, até por ela estar maltratada, em idade avançada, apesar de não querer acreditar nisso 

e achar que tem toda a volúpia juvenil presente em sua estrutura corporal. 

No entanto ficava a pergunta: como falar com um ator que tem extensa relação com a 

técnica teatral, seus modos, maneiras, maneios e utilização diante de um processo cênico, nos 

quais se percebe um profundo trabalho pessoal e corporal desenvolvido em anos de estudo e 

contato com a cena? 

Para isso, tivemos conversas, diálogos, quase entrevistas (da minha parte) em que 

pudemos divagar sobre atuação e travar discussões acerca das direções que cada ator pode 

tomar no desenvolvimento pessoal de construção da personagem. Lembro-me de perguntar a 

Frank como ele desenvolvia o processo de acoplar falas aos movimentos compatíveis com a 

cena e ele responder que precisa entender o espaço de cena, suas marcas, o local em que pode 

ou não transitar, pois isto naturalmente levaria o seu corpo a responder o que o texto gostaria 

de dizer, sem maiores “sofrimentos”. 

Frank ainda diz que o ator precisa ter inteligência para saber transmitir com o seu 

corpo todas as nuances e vírgulas que o texto ou o subtexto visa enunciar e cita o impulso 

descrito por Grotowski e Barba, o distanciamento proposto Brecht, além do menos é mais de 

Harildo Déda, professor que tanto influenciou e ainda influencia os atores baianos, como 

fontes que utiliza na construção dos papéis que representa.  

Percebi que estava em um caminho produtivo em relação às propostas acerca da 

atuação, embora, por se tratar de atores tão experientes, a abordagem sofra limitações de 

ordem conceitual e contextual. Entendo que a abordagem precisa ser ajustada às exigências 

específicas de cada cena, não necessariamente diante de toda a encenação, o que não 

exatamente é visto como uma oposição ao trabalho e sim uma necessidade de adequação da 

proposta. 

O discernimento e a constante busca sobre o que realizar e como transitar 

corporalmente eram visíveis nos momentos em que Frank contracenava com Marcelo Praddo, 

a irmã mais nova, e percebíamos as respostas corporais que aconteciam entre eles, por vezes 
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até sem texto específico, apenas nas nuances, nas entrelinhas, em cenas simples como quando 

tomavam café da manhã e serviam uma a outra. No entanto, o que pareceria uma atitude 

normal, corriqueira na verdade mostrava exatamente o contrário ao refletir a maldade das 

duas irmãs expressa por meio de torções realizadas no tronco, além das caras e bocas quando 

uma dava as costas à outra. 

Nesta perspectiva Stanislávski diz que ao realizar ações em cena não se deve falar 

simples sentenças, mas pintar um quadro por inteiro e assim envolver tanto o parceiro de cena 

quanto a plateia: 

Você tem que envolver o seu parceiro com ritmo e imagens interiores claros. É por 
isso que é terrível quando a vontade de um ator é fraca. Você está jogando xadrez 
com seu parceiro. Você não sabe quais serão seus movimentos, mas deve ter 
preparado os elementos essenciais, como a sua voz, inflexões, olhos, e cada 
movimento de seus músculos. Seu parceiro deve lhe dizer para onde ir. Isto se torna 
uma ação genuína (STANISLÁVSKI apud TOPORKOV, 2004, p. 140). 

  

Novamente poderia ter pensado que o discurso que propunha, através de meus 

questionamentos, não teria fundamento com atores tão experientes e possivelmente definiria 

rumos, tanto da pesquisa em si, quanto das incisivas questões dos meus colegas sobre a que 

teatro que me destino enquanto pesquisador, uma vez que não queria restringir a investigação 

a atores experientes ou inexperientes e, sim, a atores.  

No entanto, essa prática mostrou ser possível fazer a pesquisa transitar em diferentes 

universos do teatro o que era explicitado pela relação visual mantida nas entrelinhas, no 

subtexto e que gerava e garantia o contexto da encenação. Principalmente, quando se é 

surpreendido pela generosidade de um ator, como Frank Menezes. Por ofício, experiente ou 

não, o ator procura ouvir, observar. É do ator. 

Lembro que, quando falávamos da composição de movimentos e forma de andar da 

Dora Lee e de como aquilo poderia ser mais explorado, ele ouviu e observou as 

considerações. 

Já havia visto Frank interpretar outras mulheres, mas Dora Lee exigia malícia e 

volúpia, estas poderiam estar presentes não necessariamente na face ou no tronco, mas talvez 

na cintura pélvica, nos quadris, normalmente mais largos nas mulheres com mais idade, o que 

sugere um manejo com movimentos suaves e amplos, a cada passo realizado. Afinal, com 

toda a decadência, ela se achava o máximo, bela, bonita e capaz de seduzir qualquer um que 

dela se aproximasse. 

Conversamos então sobre algumas personagens e pessoas conhecidas da sociedade que 

retratavam estas figuras. Algo sem um objetivo específico dentro da nossa conversa, mas que, 
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de uma forma ou de outra tentei inserir como elemento que sugerisse uma condição a ser 

experimentada e assim pudesse ser utilizada na composição do ator, sem caráter impositivo. 

A propósito, apesar de focar no desenvolvimento dos atores, cabe dizer que conversas 

deste tipo eram muito realizadas com a equipe de direção que ainda contava com dois 

assistentes e de algum modo reverberava no todo. Possivelmente os momentos de maior 

inserção e até mesmo de abordagem se deram com o mais jovem ator do elenco, o João 

Guisande. Ele teve a árdua missão de contracenar com dois atores muito experientes, além de 

interpretar duas personagens completamente distintas: o jovem, esguio, galanteador, sonhador 

e ambicioso diretor de teatro Alex Campanema e um suspeito, divertido e barrigudo médico, o 

Dr. Sobreira. 

Era muita informação. Talvez muito complicado para um recém-formado ator. Mas 

nada impossível. Ainda mais por que, novamente, contaria com a generosidade do ator que, 

nesse caso, tinha uma necessidade, uma urgência em aprender, em resolver a cena. Porém há 

de se relativizar esta concepção, visto que há atores recém-formados com experiência de 

veteranos.  

Por isso, é importante registrar a disponibilidade do João em ouvir. Ele se dispunha 

aberto ao diálogo, de modo que muito se conversou sobre a composição das suas personagens. 

Partimos da análise visual do corpo que precisava ser mostrado e que deveria sair do 

seu contexto. Alex era conquistador, a postura era mais ereta com leve inclinação que 

sugerisse algo meio cafajeste. Doutor Sobreira era obeso, a voz era impostada, exigia uma 

postura mais cifótica, mais curvada, para sustentar o peso corporal; para isto, foi criada uma 

barriga cênica já que João é bem magro, alto e tem uma relação por vezes bem tímida com as 

pessoas que o cercam. 

E assim foi possível ver algumas das conversas e sugestões utilizadas em cena e sendo 

desenvolvidas em toda a evolução dos ensaios, o que foi pensado para deixar o ator mais 

confortável com as características físicas das personagens. 

Toda essa primeira experiência foi inspiradora e enriquecedora, pois permitiu 

direcionar os rumos da pesquisa no que tange a discernir qual a melhor forma de colocar a 

discussão aqui apresentada, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da estrutura 

corporal e associar aos conceitos teatrais. De algum modo, mesmo sem termos realizado 

entrevistas específicas, e, embora não tenhamos tido exatamente um treinamento corporal 

físico, na medida em que este se deu pelo compartilhamento de ideias proposto pela equipe, 

pode-se dizer que algum grau de interferência no processo de construção das personagens 

decorreu destas discussões. 
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4.2.2 Finos Encontros 

 

Em meados de dezembro de 2013, fui convidado pela atriz, pesquisadora e produtora 

cultural Polis Nunes a partilhar o desenvolvimento do processo de encenação do seu grupo de 

trabalho, o Finos Trapos, na condição de pesquisador e observador atuante do processo de 

construção do seu mais recente espetáculo, O Vento da Cruviana. 

O Finos Trapos é um grupo surgido em 2003 nas dependências da então Residência 

Universitária III, integrante dos Serviços de Assistência Estudantil da UFBA, formado por 

estudantes recém-chegados à Escola de Teatro da UFBA. A maioria dos integrantes é 

proveniente da cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, com experiência e 

relação com as artes cênicas em outros grupos desta região. (LIMA, 2014) 

O grupo teve conhecimento da minha pesquisa e ficou interessado na proposta de 

inserir componentes de outras técnicas corporais e elementos do conhecimento estrutural 

orgânico no treinamento dos atores durante o processo de preparação do novo espetáculo. O 

grupo se define como um coletivo com características de processo colaborativo, no qual todos 

trabalham, todos participam e devem interagir e interferir no processo da encenação. Assim, 

pude me incluir como profissional que iria cuidar do trabalho de estimular a ampliação da 

consciência corporal dos atores, facilitando o processo de criação cênica, ao aliar conceitos 

acerca da estrutura corporal e da construção das ações físicas ao contexto proposto. 

 

4.2.2.1 Da análise de obstáculos à construção corporal para a cena: em busca de uma 

pedagogia anatômica para o teatro 

 

Inicialmente foi estranha a relação com o processo colaborativo, visto que, na maioria 

das vezes, tive contato com processos de criação cênica mais convencionais, em que as 

funções eram estabelecidas mais rigidamente. Ao mesmo tempo, a forma colaborativa de 

desenvolver a encenação forneceu importantes subsídios para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Em nossa primeira conversa foram apresentados os possíveis desdobramentos da 

proposta de encenação prevista para os próximos meses, que tinha como ponto de partida: “A 

Incrível e Triste História de Cândida Erendira e sua Avó Desalmada”, conto do escritor 

colombiano Gabriel García Marquéz, cuja dramaturgia seria escrita por Francisco André, o 

Chico. Ele fora alçado ao posto de dramaturgo neste processo e se alimentava muito dos 

treinamentos para desenvolver o discurso cênico.  
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Surgiam os primeiros direcionamentos do que viria a se tornar O Vento da Cruviana, 

espetáculo que narraria a saga de duas personagens, uma Avó e sua Neta, que se vêem 

obrigadas a deixar o casarão em que viviam isoladas, à espera do patriarca Rudá. Elas iniciam 

uma incrível jornada que percorre as fronteiras do espírito feminino, tendo o sertão e os 

elementos da natureza como metáfora da topografia das relações humanas, da ambiguidade 

dos desejos, inquietações e desafios. 

Daí também advêm as primeiras preocupações, pois o grupo, atualmente composto por 

Francisco André Lima, Frank Magalhães, Polis Nunes, Thiago Carvalho, Tomaz Mota e 

Yoshi Aguiar, apesar do tempo de trabalho conjunto, são considerados adultos-jovens, ou 

seja, nem crianças, nem idosos. Além do que, na formação atual, dispúnhamos de apenas uma 

mulher no grupo. E o trabalho seria árduo. 

O processo teve seis meses de ensaios não exatamente ininterruptos. O espetáculo 

estreou no dia 12 de julho de 2014 no Teatro Martim Gonçalves, cumprindo sua primeira 

temporada no dia vinte e dois do mesmo mês. O que se apresenta neste trabalho visa apontar 

alguns dos caminhos que foram traçados e desenvolvidos dentro dos objetivos da pesquisa, ao 

longo desse tempo em que decorreram a pré-produção, a produção e o desenvolvimento da 

encenação.  

O nosso primeiro contato serviu para apresentar as propostas de ambos os lados, tanto 

a que se referia ao enfoque e objetivos da pesquisa, quanto do grupo em explicitar as ideias 

que viriam a se tornar uma encenação e o que pretendiam com a minha inserção. Ficou claro 

que o foco seria na preparação dos atores, voltado para a criação e desenvolvimento das ações 

físicas como base em elementos da construção corporal, guiado pela anatomia e cinesiologia. 

Já sabia que o Finos Trapos tinha um processo criativo em torno de uma proposta 

física, de atividades corporais intensas, o que foi determinante no trabalho com o grupo. Ao 

mesmo tempo, existiu uma permissividade por parte do grupo que foi aos poucos sendo 

conquistada durante o processo de ensaios, até porque não nos conhecíamos anteriormente e 

tivemos que construir essa relação. Nesse sentido posso dizer que essa construção foi muito 

importante para o desenvolvimento da dissertação, pois fui estimulado a pensar e a repensar 

modos e maneira de inserir os conceitos que a pesquisa propunha. 

Acredito ser bastante coerente que a compreensão do conhecimento corporal pode 

propiciar um domínio da estrutura e permitir alcançar uma maior precisão, um maior controle 

das ações. Porém um dos grandes problemas, na verdade um desafio, que percebi e tive que 

administrar durante o curso da pesquisa, foi estabelecer uma melhor relação entre o conteúdo 

discutido e a forma de empregar estas ideias para o ambiente teatral. Entretanto o desafio foi 
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muito importante, por causar um efeito equacionador entre as ideias propostas e sua forma de 

apresentar aos atores. 

O foco inicial do treinamento corporal direcionou-se para uma construção relacional 

dos conteúdos ligados ao estudo do corpo por meio da anatomia e da cinesiologia, com os 

quais tenho aproximação direta na docência no nível superior. Assim, para explicar a estrutura 

corporal, partiu-se da posição anatômica, que estabelece uma relação de conscientização com 

o alinhamento corporal para então pensar na construção de outros desenhos e relações entre o 

interior e o exterior. 

Conforme Stanislávski (2012, p.373) “o aparelhamento de técnica física deve estar não 

somente bem treinado, como também perfeitamente subordinado às ordens interiores das suas 

vontades”. Isto estabeleceria a conexão entre os aspectos interior e exterior do ator diante do 

desenvolvimento cênico, sendo capaz de transformar a atuação em si em um ato reflexo, 

quase inconsciente, o que acredito ser possível quando o ator detém os direitos e domínios 

sobre a sua estrutura corporal e seus aspectos físicos. 

Frank Magalhães foi definido nesta produção como diretor e, a cargo destas funções, 

ele delimitou espaços e definiu inicialmente, que as personagens da Avó e da Neta seriam 

encenadas por Thiago Carvalho e Polis Nunes respectivamente. Digo inicialmente porque 

havia a ideia de os atores trocarem de papéis em algum momento. 

Como citado anteriormente, teríamos trabalho. 

Trabalho em construir estes corpos. Trabalho em adaptá-los à faixa etária e ao biótipo 

das personagens. Portanto, partimos por estimular uma desestruturação do que era, ou pelo 

menos deveria ser conhecido como composição básica de um indivíduo comum, e pensar a 

preparação do que se pretendia encenar. Em seguida, foram inseridos e discutidos os pontos 

de vista anatômico e cinesiológico que integram a compreensão do corpo humano, com o 

objetivo de ampliar o entendimento dos atores sobre o seu corpo-base para que fosse possível 

perceber quais elementos utilizar na composição da personagem, sem gerar danos físicos. 

 

4.2.2.2 A centralidade como princípio do movimento: o desenvolvimento de uma postura 

orgânica 

 

Frente a uma demanda de adaptação, o corpo toma atitudes, direções e associações 

posturais que levam a desvios articulares, a incongruências musculares por um processo 

natural de entendimento do corpo, de pertencimento a este novo lugar, a esta nova 

composição.  
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Por isso, iniciamos com a introdução do conceito de posição anatômica que apresenta 

um campo relacional harmônico entre as porções corporais, mas, ao mesmo tempo, de 

interdependência, de parcimônia, de equilíbrio tanto estrutural, quanto funcional entre estas 

partes, de modo que nenhuma porção deve estar mais sobrecarregada que outra. Sair desta 

postura significa alterar o centro de gravidade do indivíduo, modificar o equilíbrio, transferir 

pesos e assim maiores responsabilidades em algumas regiões e menos em outras como 

acontece quando saímos de uma condição de posição estática para realizar atividades que 

exijam ações mais dinâmicas. 

Após o reconhecimento posicional, em um dos primeiros exercícios em que 

trabalhamos a sensação da estrutura corporal, era solicitado que todos ficassem de pé na 

posição anatômica; e, a seguir, os atores eram estimulados a pensar em regiões que davam 

sustentação como os pés, os joelhos, os quadris, a coluna lombar, a coluna cervical. Além 

disso, pensar em quais e quantas estruturas necessitavam estar associadas para manter o corpo 

na posição estática, já que logo assumiríamos instabilidades e dinamismos que alterariam a 

conexão destas estruturas, fortalecendo-as ou afastando-as. 

Em seguida, começamos a explorar estes elementos em outros níveis, sem 

necessariamente perdê-los ou dissociá-los do trabalho, ao estimular que todos ocupassem o 

espaço cênico utilizando variações em cima destas bases, ao andar pelo ambiente alargando 

ou diminuindo a relação inicialmente entre os pés como elemento primário da base. O 

objetivo era estimular a percepção sobre os caminhos e formas que as demais porções 

corporais assumem para manter o equilíbrio nestas bases. 

Barba (2009, p.39) sugere que a alteração no equilíbrio propõe uma “deformação da 

técnica cotidiana de caminhar, de deslocar-se no espaço, de manter o corpo imóvel”. Para 

isso, baseia-se na técnica extracotidiana que tem por finalidade aguçar no ator um equilíbrio 

permanentemente instável, o chamado “equilíbrio de luxo”, que depende das relações entre 

estruturas orgânicas, como as tensões e contratensões musculares presentes no corpo 

 O diretor do Odin Teatret ainda considera que mesmo de pé, eretos e alinhados, não 

estamos imóveis. Para Barba, minúsculos músculos continuamente se movimentam para 

deslocar o peso, como uma série contínua de ajustes que leva o indivíduo a pressionar 

algumas vezes a parte anterior, em outros momentos a parte posterior do corpo, utilizando ora 

o pé direito, ora o esquerdo, no intuito de garantir mobilidade e, ao mesmo tempo, 

estabilidade. Tudo isso estimula o corpo a se manter em equilíbrio, um equilíbrio instável, 

acionado a todo o momento, a toda solicitação proporcionada pelas variações do ambiente ou 

pela própria necessidade do impulso interno (BARBA, 2009). 
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Essa ideia converge com o objetivo de estimular a sensopercepção e fazer o ator, ao 

perceber o seu próprio campo estrutural, reagir às solicitações de variação de peso, de 

centralização, de instabilidade e manter um senso crítico e perceptivo em torno de quais 

estruturas estão sendo solicitadas, cabendo ao ator definir quais partes devem ser realmente 

utilizadas para realizar a atividade. 

A partir daí outros elementos como base, equilíbrio e centro de gravidade, muito 

discutidos pela cinesiologia, poderiam ser explorados e discutidos.  

 

Figura 12: Centro de gravidade – linha superficial externa 

 

Fonte: Palmer (2000, p.45) 

 

Assim, dentro da abordagem do treinamento corporal, especialmente nos exercícios, 

foram pontuados os conceitos teóricos discutidos como base nos pés e na pelve, como centro 

de gravidade guiado pelo crânio e pelo olhar que assumiria o leme motivacional; em 

consequência, a cada nova busca, todo o contexto corporal seria alterado e a ação de novos 

músculos, ossos e articulações continuamente solicitado. Estas estruturas eram sempre 

sinalizadas ora por meio de verbalizações, ora pelo toque direto nas porções corporais a serem 

acionadas, sempre na tentativa de ativar o reconhecimento anatômico e seu uso funcional, 

cinesiológico incluindo-se aí a aplicação de movimentos planejados para os exercícios em 

associação constante com a encenação. Buscava-se assim promover maior consciência 

corporal quanto às ações físicas e a serem desenvolvidas. 
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Estando em posição anatômica, o centro de gravidade pode ser delimitado como uma 

linha imaginária que passa no centro do crânio, segue pelo lóbulo da orelha, articulação do 

ombro seguindo pelo braço, passa pela articulação do quadril até atingir o maléolo lateral na 

fíbula e assim chega ao solo (Figura 12). 

Esta discussão sobre o local e o posicionamento do centro de gravidade no corpo traz 

o questionamento acerca das estruturas que permitem a integridade deste e, principalmente 

sua estabilidade, seu equilíbrio. Stanislávski (1999, p.140) aponta a importância do centro de 

gravidade ao referir que mediante a necessidade de atingir a “agilidade, a flexibilidade e a 

adaptabilidade, pode treinar-se o corpo humano”. No entanto, para manter equilíbrio estável, é 

necessário acionar e modular a ação dos músculos por meio de uma consciente utilização do 

campo estrutural orgânico mediante as variadas atividades realizadas pelo indivíduo. 

A partir deste momento, era importante estimular o pensamento sobre a concepção do 

centro de gravidade e sua relação com o ambiente e, ao mesmo tempo, a compreensão de que 

muitos músculos, estando diretamente conexos ou não, se encontram em constante 

relacionamento para conferir a coesão corporal, o que seria continuamente desestruturado e 

reestruturado nos exercícios e composições que viriam. 

Há muito tempo venho me relacionando com técnicas que trabalham o corpo de 

maneira parcial ou em seu âmbito total. Com base nisto, foram inseridas algumas referências 

e conceitos para o treinamento, como possibilidade de exercitar ou iniciar um campo 

relacional entre as estruturas corporais e o contexto teatral. 

Um destes conceitos, advindo da técnica de Pilates21, é o Power House, cuja premissa 

se assenta na ideia de que a centralização do tronco pode ser atingida se os músculos e os 

ossos que compõem a região da pelve e do períneo estiverem integrados entre si, bem como 

em relação direta com todo o campo estrutural da coluna vertebral e seus componentes. 

Pilates concebia o tronco como uma caixa, um quadrilátero delimitado anteriormente 

pelos músculos abdominais, os quais se mantém contraídos, e os músculos do dorso, na 

porção posterior, em constante alongamento mantendo o equilíbrio corporal, além dos 

necessários músculos do períneo, na pelve, que constituem a base desta estrutura central. Este 

complexo muscular, quando trabalha de maneira integrada, facilita a relação entre o tronco e 

                                                 
21 Desde que Joseph Pilates (1883-1967) começou a desenvolver seu método de condicionamento corporal há 
quase um século, o pilates se tornou uma das modalidades mais populares para entrar em forma e adquirir força, 
além de estimular a concentração e ativar a consciência sobre o corpo como um todo por meio de fundamentos 
básicos que devem ser seguidos para a aplicação da técnica como centralização, concentração, controle, precisão, 
respiração e fluxo, podendo ser realizado com aparelhos específicos ou no solo.  (GAVIN, 2010) 
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os membros, permite ao tórax uma respiração fluida e livre de bloqueios e garante ao corpo 

como um todo a sua estabilidade. 

Deste modo, a respiração ganhava lugar de destaque nos exercícios, uma vez que 

muitos músculos que realizam o ato de respirar estão ligados à manutenção postural e/ou a 

movimento de membros, da mesma forma que uma respiração inadequada poderia gerar uma 

sequência desordenada nas ações musculares levando a desgastes desnecessários. Portanto, 

independentemente de quem estivesse no comando do grupo durante o treinamento corporal, 

que normalmente antecedia ou se integrava ao processo de ensaio em si, tudo era iniciado 

com uma respiração comumente longa com objetivo de concentrar todos para o trabalho que 

seria realizado, o que vem a ser elemento base de diversas abordagens corporais. 

Para Grotowski (2011, p.111) “o ator deve sempre saber quando respirar”, justificando 

que as pessoas adaptam sua respiração de acordo com as suas atividades; e que, em uma cena 

com um ritmo rápido, o ator deverá respirar antes do final das últimas palavras do seu colega 

de encenação para que não existam brechas no ritmo.  Ele ainda sugere que o som deve ser 

amplificado pelo treinamento dos ressonadores fisiológicos espalhados pelo corpo, elementos 

sempre presentes no processo de desenvolvimento do grupo. 

Neste momento, alguns conceitos sobre estrutura eram novamente sinalizados, 

verbalmente e por meio do toque ou de movimentos específicos que exigissem a percepção 

das porções envolvidas, de modo a construir referenciais corporais que pudessem ser 

facilmente acionados no processo de uma possível construção do papel. Assim, além da 

indicação de respirar lenta e profundamente, ou rápido e superficialmente, era sugerido por 

mim que percebêssemos que regiões corporais eram utilizadas ou estimuladas durante a 

respiração. Especial atenção foi dada ao músculo diafragma, que era apontado ou palpado 

para facilitar a percepção ao mesmo tempo em que era abordada a sua extensão e localização, 

fixando-se na caixa torácica, nas costelas, no esterno, e nas vértebras lombares. 

Durante a abordagem respiratória eram sinalizados os músculos que são tidos como 

acessórios da respiração em região cervical (pescoço) e que revestem a caixa torácica como os 

escalenos, o esternocleidomastóideo e os intercostais localizados entre as costelas. Este 

complexo ósseo e muscular estabelece intensa conexão com a coluna vertebral e qualquer 

alteração neste campo estrutural leva a variações no modo de respirar. 

Para Stanislávski (2012, p.71), “sem exercício todos os músculos definham” e é 

preciso reavivar suas funções para criar novos movimentos, passar por novas sensações e 

propor possibilidades sutis de ação e expressão. O encenador ainda ressalta, por meio de 
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exercícios práticos, a importância de pensar sobre os músculos, suas formas e funções 

orgânicas específicas como desenvolvedor das ações físicas: 

Em cada uma destas posições tinham de notar os músculos tensos e enumerá-los. 
Está claro que em cada pose determinados músculos ficavam tensos. Mas só os que 
estivessem diretamente envolvidos é que podiam continuar contraídos e nenhum ao 
redor deles. Era preciso lembrar, também, que há vários tipos de tensão: um músculo 
que fosse necessário para manter uma determinada posição podia contrair-se, mas 
apenas o mínimo indispensável para a pose (STANISLÁVSKI, 1999, p. 138). 
 

Esse era possivelmente o foco das abordagens realizadas com o grupo: fazê-los pensar 

sobre as estruturas envolvidas nas suas ações. Nesse sentido, estávamos de algum modo 

chegando ao pensamento sobre as personagens embora estas ainda não tivessem 

completamente nascido, nem corporalmente, nem textualmente. Estavam sendo levantadas. 

Mas já era possível perceber os corpos dos atores assumirem contornos, respirações e 

desenhos de movimento compatíveis com as solicitações. 

No intuito de reforçar a relação com a centralização e unificar com o trabalho da 

respiração, e assim, fomentar a consciência sobre a estrutura que se move ou irá se mover, 

elementos de outra técnica começaram a ser inseridos nas etapas iniciais dos ensaios. Trata-se 

da Reeducação Postural Global (RPG) 22: uma técnica de ajuste da musculatura e da estrutura 

óssea por meio de um grupo de posturas, realizadas em macas específicas, no solo ou em 

ortostase (de pé). A RPG é muito utilizada para tratamento de problemas na coluna vertebral 

como escoliose e hérnia discal ou para adquirir consciência corporal. 

A base da técnica é a reconstrução corporal através de um processo de reestruturação e 

compreensão da estrutura orgânica e seu alinhamento do indivíduo. O terapeuta posiciona o 

paciente em uma postura inicial que evoluirá de acordo com a necessidade e possibilidade do 

corpo diante de um processo de alongamentos simultâneos e sequenciados associados a uma 

respiração específica. A meta é atingir a posição anatômica ao final do trabalho em um tempo 

médio de trinta minutos a uma hora, em um mínimo de dez sessões. 

O profissional que realiza a técnica oferece diversas indicações ao indivíduo que se 

encontra em contato com as posições propostas no sentido de criar uma posição mais próxima 

de um alinhamento favorável ao corpo humano sem sobrecarga mecânica em nenhuma porção 

corporal. 

Sônia Azevedo (2014) considera a RPG como abordagem possível dentro da 

perspectiva do treinamento corporal do ator, destacando a função da técnica em evidenciar as 

                                                 
22 A Reeducação Postural Global (RPG), técnica corporal criada pelo fisioterapeuta francês Philippe Souchard, 
analisa e trata o corpo como um todo ao corrigir retrações existentes nas diferentes cadeias por meio de treino 
postural específico para alcançar melhora da flexibilidade e da força muscular (SOUCHARD, 2012). 
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tensões presentes no corpo e levar a recuperação de músculos fracos ao integrar forma e 

função e atingir uma harmonia frente à gravidade, sem custar tantos esforços. 

Percebe-se que elementos da RPG fazem íntima conexão com os preceitos reforçados 

pela técnica do Pilates, como a respiração, a centralização e o alinhamento embora em uma 

perspectiva mais estática. No caso da RPG, o objetivo é promover o reconhecimento desta 

posição pelo indivíduo, além de efetivar um processo de ligação com as estruturas corporais e 

estimular a percepção espacial e sensorial do próprio corpo. A premissa em utilizar estas 

técnicas tem como objetivo facilitar o desenvolvimento do processo de composição corporal, 

ao salientar a consciência corporal como propositora das ações físicas. 

Uma das grandes preocupações existentes nos contatos com o grupo foi sobre como 

quantificar o que ocorreria durante o processo de composição corporal. Afinal, falamos de 

atores, seres potencialmente criativos, sem nenhuma lesão aparente, realizando diversos 

movimentos. 

Neste momento, de algum modo, a discussão assume outros lugares, outras 

perspectivas de inserção e de análise, inclusive no retorno das respostas em relação aos 

objetivos dos atores e da pesquisa em si. Isto porque, trata-se aqui de sensações. E a proposta 

tem por premissa estimular a descoberta de novos caminhos para olhar e utilizar o corpo. 

Busca-se também atingir outras esferas e possibilidades de categorizar o uso do espectro 

biológico, não necessariamente mensuráveis, como valores, sensações e percepções sobre o 

construto corporal sólido; tanto enquanto estrutura orgânica propositora de movimentos, 

quanto como veículo expressivo de emoções que são desenhadas com o corpo por meio de 

ações físicas realizadas com a atividade integrada de diversas porções corporais.  

 

4.2.2.3 O desenho de ações em um equilíbrio instável: da percepção espacial para a 

instabilidade 

 

Como anteriormente citado, o Finos não é um grupo de teatro físico, mas os 

integrantes se apoiam em muitos dos elementos dessa vertente teatral. No caso do espetáculo 

o Vento da Cruviana, muito disso seria utilizado, mesmo porque corpos muito diferenciados 

precisavam assumir condições personificadas bem distintas da sua realidade. Um ator do sexo 

masculino, jovem, com contornos avantajados, interpretaria uma senhora idosa, cansada e 

experiente, que vivia aos cuidados de uma neta no frescor da sua puberdade, com sonhos e 

jovialidade pueril. A neta seria representada por uma atriz adulta-jovem com silhuetas de 

mulher madura e desenvolvida, que conduziria a avó por estradas com o auxílio de um 
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carrinho de mão que faz as vezes de um banheiro, ora de quarto ou de outro cômodo e até 

mesmo da própria casa. 

Essa árdua tarefa exigiria dos atores desenvoltura não somente para assumir as 

condições corporais das personagens em questão, mas também das situações que adviriam 

desta relação, além de conceber as personagens sem ser caricatural, pensar nos movimentos 

sem ser abusivo, cansativo ou incoerente e conter ou estimular determinados impulsos. O 

corpo precisaria se adaptar às novas posturas apresentadas para alcançar a organicidade na 

cena, na qual as ações físicas teriam papel essencial. 

Toporkov (2004) reafirma Stanislávski ao sugerir o estabelecimento da linha de ações 

físicas como caminho primário para criar a personagem e, secundariamente, pensar em 

características externas. O autor reconhece que estas situações acontecem de maneira 

simultânea e acredita que o encenador russo era bastante cauteloso nestas abordagens por 

situar o ator por meio de questões que o levassem a visualizar as características externas da 

personagem e a associá-las a linha de ações previamente estabelecida: 

O que é um homem gordo? Como o seu comportamento difere de um homem 
magro? Um homem gordo sempre inclina para trás, e suas pernas entortam. Porque 
isto? O centro de gravidade em um homem corpulento se desloca em direção ao seu 
ventre, e que o faz inclinar para trás para manter o equilíbrio, e as suas coxas 
grossas, sua gordura não permitem que ele coloque as pernas como um homem 
normal. Daí a mudança em seu modo de andar (STANISLÁVSKI apud 
TOPORKOV, 2004, p.150). 
 

Nos primeiros ensaios conversamos sobre a posição anatômica e o centro de gravidade 

que se estabelece quando se está nesta posição. Do mesmo modo, começamos a pontuar o que 

deveria ser utilizado ao se sair desta zona de conforto, quando se é exigido pela composição 

das ações físicas adequadas à proposta da encenação. Neste sentido, cito um dos primeiros 

exercícios realizados como proposta do grupo no qual fui inserindo os conteúdos abordados 

com o intuito de criar pontos de conexão e possíveis resultados posteriores: o parir. 

Neste exercício, constantemente realizado pelo grupo, os atores iniciavam o processo 

na posição anatômica, concentrando, respirando e percebendo a respiração, o que preparava 

para uma simulação na qual os atores sentem fortes contrações em região pélvica, como se o 

abdome estivesse dilatando e o útero fosse expulsar um feto. Esta situação os fazia alargar 

suas base nos pés e utilizar as mãos sobre o abdome para facilitar a expulsão; associado a isto 

a respiração ficava cada vez mais forte e complicada de ser realizada e o tronco iniciava um 

processo de torções compatível com as contrações, assumindo postura de cócoras, até chegar 

ao solo. Durante todo o processo de realização do exercício era pontuada, verbal ou 
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manualmente, a necessidade de ajustar o centro de gravidade utilizando a base pélvica como 

referencia primária de sustentação, enfocando músculos do períneo e do tronco. 

Ainda que muitos movimentos e, principalmente, a sua coordenação sejam realizados 

de maneira inconsciente, uma vez que parte deste controle involuntário é feito por uma região 

no encéfalo conhecida como cerebelo, é possível estimular a percepção da realização destes 

através de técnicas como o espelhamento e, também, por meio do discurso, da informação, do 

toque. E eram estes momentos que oportunizavam pôr em prática os pressupostos da 

pesquisa. 

Em outra etapa coloquei diversos obstáculos na sala: cadeiras, bancos, livros, cordas 

como uma espécie de circuito. Os atores deveriam andar neste espaço e exercitar variações da 

marcha, quando eu indicava para andar mais rápido ou mais devagar, por cima ou por baixo 

dos objetos. O objetivo era mesclar alterações de equilíbrio que exigissem pensar no conceito 

de base nos pés, nos deslocamentos de cabeça que levam a ajustes no centro de gravidade, 

além das torções em tronco, que disparam o acionamento de inúmeros músculos, de modo a 

permitir ao ator se ambientar, se relacionar e se refletir no espaço, o que seria muito utilizado 

na encenação. 

Após esta atividade, sugeri a diminuição da velocidade e solicitei que os atores 

observassem o seu corpo e o dos outros e que eles criassem alguma relação com o que era 

visto ao identificar porções ou elementos de construção corporal que pudessem ser trazidos 

para o corpo do observador, uma vez que no grupo tínhamos distintos tipos físicos. Esta 

análise visava estimular a consciência corporal ao perceber as variações corporais que 

poderiam alterar a marcha, a postura e, assim, as ações físicas necessárias à cena23. 

A percepção destes estados de corpo foi reinserida em uma nova caminhada no 

espaço, agora utilizando essas referências, com a ideia de apontar outras possibilidades para a 

construção da personagem. A proposta era utilizar de maneira consciente o referencial 

anatômico e cinesiológico como modulador da organização corporal do papel e das suas ações 

físicas.  

Neste sentido foi possível perceber a busca da equipe em se adaptar a novas posturas e 

a propor novos desafios aos seus próprios corpos. 

                                                 
23
 São exemplos de variações posturais: um ombro mais elevado, um crânio mais anteriorizado, um abdome 

mais protuso, curvaturas mais acentuadas na coluna (hipercifose ou hiperlordose), um mais bumbum arrebitado, 
joelhos afastados ou aproximados e pés em posição de pisada neutra, pisada pronada (com o dedão mais próximo 
do chão) ou pisada supinada (com dedão mais afastado do chão) – enfim, tudo o que poderia alterar a posição 
anatômica. 
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O objetivo, ao realizar o exercício, era permitir as variações corporais, mas sem perder 

a essência do treinamento corporal que se propunha direcionado para fazer os atores entrarem 

em contato com o seu corpo e se apropriar dele, sem sofrimentos ou desgastes, mas com 

leveza e fluidez tanto estática quanto dinâmica. 

Para isso era utilizado um discurso técnico durante a realização de vários exercícios, 

sobre o formato das vértebras que compõem a coluna e da coluna em si e sua permissividade 

ou não em realizar determinados movimentos, além de identificação de quais músculos 

deveriam ser mais estimulados ou contraídos para não se perder o referencial construído 

anteriormente. 

Stanislávski (2012) nos fala sobre a importância do conhecimento da estrutura 

corporal no desenvolvimento do instrumental físico para a utilização plástica do corpo, para a 

postura e o porte em geral: 

Nossa coluna vertebral, que se dobra em todas as direções, é como uma mola em 
espiral e precisa estar solidamente posta em sua base. Deve estar, por assim dizer, 
bem parafusada no lugar, na vértebra mais baixa. Quando alguém sente que esse 
suposto parafuso é forte, a parte superior do seu torso tem um suporte, um centro de 
gravidade, estabilidade e aprumo. Mas se, ao contrário, sente que o parafuso está 
frouxo, a sua coluna vertebral e, por conseguinte, todo o seu torso perdem a 
estabilidade, o aprumo, a forma e com estas coisas a beleza de movimento e a 
fluência plástica (STANISLÁVSKI, 2012, p.78). 
 

Embora os exercícios levem à desconstrução, ou à reconstrução de um corpo propício 

àquela ação, o ator não deve perder essa relação de base. Há de se reconstruir em outros 

caminhos como, por exemplo, abrindo ou fechando mais a base nos pés, mas mantendo 

contração contínua nos músculos do períneo, na pelve, que são chamados de diafragma 

urogenital e garantem a estabilidade do tronco. Ao se deslocar a coluna, devemos pensar o 

quanto é possível deslocar o centro de gravidade e acionar os músculos oportunamente 

envolvidos nestas ações sem agredir o corpo e, ainda assim, ter a possibilidade de retornar à 

posição inicial. 

O referencial da estrutura orgânica adquirido era sempre reproduzido durante os 

exercícios, no sentido realmente de inserir informações, ao descrever verbalmente ou sinalizar 

manualmente as regiões corporais, por meio do toque, que de certa forma tinha a mesma 

função informacional, mas talvez não exatamente dentro de um contexto tão racional. Era um 

elemento externo de condução motora, um estímulo exteroceptivo, que visava criar um campo 

de registro que pudesse ser utilizado em outros momentos. 

Em outro momento eram inseridos elementos das posturas da RPG, com objetivo de 

estimular a propriocepção (a chamada noção de corpo no espaço conferida por receptores em 

músculos e articulações), assim como a centralização e a respiração. Inicialmente o trabalho 
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era feito de maneira estática, o que na maioria das vezes não era possível, pois o grupo é 

extremamente dinâmico cabendo a mim, reorganizar a estratégia quando necessário. 

A Reeducação Postural Global comumente é realizada em ambientes específicos como 

consultórios e, normalmente, em atendimentos individuais. Entretanto tem sido relatadas 

experiências em grupo e o próprio criador da técnica sugere que, após desenvolver o trabalho, 

as pessoas mantenham a relação com o aprendizado realizando autoposturas como 

estimulador da sensorialidade, da propriocepção, do conhecimento e reconhecimento do 

corpo. 

Deste modo, algumas posturas da RPG, ou elementos delas, foram realizadas na sala 

de ensaio e de maneira coletiva. 

Após o aquecimento inicial, os atores foram solicitados a ficar na postura “de pé 

contra a parede”, uma das oito posturas presentes no trabalho desta técnica em que de costas 

para uma parede com os pés perfazendo um ângulo de 45°, os joelhos semiflexionados, a 

coluna aderida à parede, assim como pernas, ombro e cabeça, e os braços ficam abertos em 

45°. O ator, após atingir níveis de alongamento e alinhamento das estruturas envolvidas, era 

estimulado a, vagarosamente, alterar a postura em direção à ortostase. A cada variação da 

posição, novos pontos de tensão eram encontrados e novamente o corpo deveria ficar parado, 

alcançando novos níveis de liberação dos tecidos moles, músculos e tendões. 

 O ator era estimulado a reconhecer os pontos de tensão, à medida que lentamente 

variava a posição do corpo, esticando os joelhos e, ao mesmo tempo, fechando os braços e 

crescendo a coluna. Ao final da postura, realizada por cerca de meia hora, ele deveria assumir 

a posição anatômica da maneira mais alinhada, centralizada e alongada possível, ativando a 

consciência de um corpo flexível e livre de tensões. 

Outra postura desenvolvida, que seguia procedimento similar, a chamada “rã no ar”, 

normalmente feita em macas com correias de sustentação para os pés foi, foi efetuada com os 

atores deitados no solo com os membros inferiores elevados e colados em uma das paredes da 

sala. A sequência era bem parecida com a anterior no sentido de iniciar com os joelhos 

semiflexionados e membros superiores ligeiramente abertos e terminar com pernas esticadas e 

braços alongados ao lado do corpo. 

No entanto, diferente da postura anterior, que visava alongar a cadeia anterior de 

músculos, ligamentos e tendões, esta segunda postura tinha por objetivo diminuir as tensões 

na cadeia posterior (dorso), as quais são muito tensionadas durante os momentos em que o 

indivíduo permanece de pé. Além do mais, buscava-se as instabilidades dos treinos de 

equilíbrio, ou em simples atividades como sentar e levantar, e que encontra suporte teórico 
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para o treinamento nos conceitos de equilíbrio dinâmico e da dança das oposições 

desenvolvido por Eugênio Barba. 

Grotowski (2011, p.96) diz que “os exercícios se tornaram um pretexto para elaborar 

uma forma pessoal de treinamento”, e sugere que, por meio dos exercícios, os atores 

descubram as resistências e obstáculos corporais que podem prejudicar o seu trabalho criativo. 

Barba (2010, p.87) afirma que “o treinamento é um processo de autodefinição e de 

autodisciplina que se manifesta através de reações físicas”. Isto leva a pensar em 

autoconhecimento, em registro corporal pessoal que poderia motivar o ator a realizar ações 

pertinentes às necessidades da encenação. 

Nesse momento, o equilíbrio treinado ainda era o estático, pois estávamos iniciando o 

desenvolvimento da conscientização corporal que era estimulado pelas posturas realizadas, 

além de indicações sobre a forma de respirar, e de necessários ajustes a serem feitos em cada 

porção do corpo, para manter a posição e o equilíbrio e desenvolver uma fluida e orgânica 

prontidão cênica. 

Assim, o treinamento caminhava nesta direção, apoiado em preceitos levantados por 

estes autores, como as variações de equilíbrio ao partir de impulsos, tendo como foco a 

execução e fragmentação das ações físicas sob forma de partituras. Andávamos pelos espaços, 

nos observávamos a caminhar, a respirar; em algum momento todos paravam e eram 

sinalizados a analisar o corpo do outro e conferir as nuances deste outro que estava à frente 

percebendo se era possível se apropriar de algum desenho. 

A seguir, novas e antigas porções corporais eram constantemente chamadas à atenção, 

estimulando um senso crítico e perceptivo, não somente intuitivo, acerca da estrutura corporal 

e suas possíveis utilizações, por meio da inserção de palavras soltas como crânio, coluna 

vertebral, regiões lombar, torácica, cervical, quadris e então base, pés e outra base, cotovelo, 

joelho, direção dos olhos, centro de gravidade, equilíbrio, postura, alinhamento, torção, 

cintura, dentre outros. 

Algumas destas palavras já eram citadas pelo grupo em treinos propostos por Frank, o 

diretor, embora não exatamente com enfoque anatômico e/ou cinesiológico. Mas elementos 

como o centro de gravidade, o alinhamento e os ressonadores eram empregados em diversos 

exercícios e facilitavam a compreensão do grupo dentro da proposta de trabalho. 
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4.2.2.4 O tronco como mediador do equilíbrio instável: sustentar o leme da energia 

 

Com o trabalho assumindo momentos mais dinâmicos comecei a inserir elementos do 

Método Pilates, a quem considero uma espécie de RPG em movimento, devido ao fato de o 

Pilates utilizar muitas das bases referenciais desta última; não necessariamente em uma 

condição estática, mas mantendo a organicidade e fluidez dos movimentos. 

Para Daniel Becker Denovaro (2012) a inclusão do Pilates na formação corporal 

oferece a possibilidade de cuidar tecnicamente do corpo, aprimorar suas possibilidades, 

permitir ao ator desenvolver a prontidão cênica por promover a repadronização corporal e 

facilitar a interação criativa do corpo com o contexto teatral, proporcionando segurança física 

e um espaço fértil para a criatividade. Já Dreas Reyneke (2009, p.210) considera que “os 

atores possuem necessidades muito específicas” e o condicionamento físico neste caso deve 

envolver muito mais do que manter-se em forma. Ele sugere, com a técnica de Pilates, 

priorizar o equilíbrio corporal, pois a partir deste é possível trabalhar outros aspectos da 

personagem, bem como requisitos específicos e a linguagem corporal. 

 A personagem avó exigiria do ator Thiago uma postura por vezes cifótica (curvada 

para frente) para caracterizar algo próximo da velhice. Já Polis Nunes, intérprete da Neta, 

precisava assumir variações corporais que transitassem entre o pueril e o despertar da 

puberdade com nuances de corpo que permitissem a ambos explorar as torções e mobilidades 

da coluna vertebral. 

Isto apontava para a necessidade de trabalhar o “leme da energia”, como sugeria Barba 

(1995, p.232), ao se referir ao tronco e à coluna vertebral, que teriam seus movimentos 

guiados pelas interações e relações do indivíduo com o meio. Estas duas partes do corpo 

auxiliam o ator deslocar o olhar ao permitir diversas torções e oposições musculares na 

tentativa de manter uma postura alinhada e, assim, realizar a ação física com organicidade na 

cena mesmo diante de uma possível instabilidade proporcionada pelas inconstâncias do 

ambiente. 

Para isso, partiu-se de uma proposta mais simples, ao utilizar inicialmente a RPG para 

dar consciência estática do contexto da organização corporal. Mas era necessário mobilizar o 

ator sem perder o que já fora alcançado e interferir no corpo do centro para a periferia e da 

periferia para o centro, em uma relação parcimoniosa e equilibrada entre o esqueleto axial e o 

esqueleto apendicular. O Pilates, então, se tornava ideal por oferecer o dinamismo necessário 

ao momento, sem perder os elementos já adquiridos e sim adicionar novas possibilidades.  
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Deste modo, estes treinamentos começavam com simples exercícios como o descrito a 

seguir: deitado em decúbito dorsal (com as costas no solo), o ator deveria imaginar um círculo 

no quadril e realizar movimentos como um relógio, o chamado Relógio de Feldenkrais. 

Em seguida, ele era estimulado a encaixar a pelve, até chegar ao Bent Knee Fallout, a 

Borboleta, em que, com os joelhos em flexão e os pés apoiados no chão, uma das pernas caía 

lateralmente até atingir o solo, sempre na fase expiratória da respiração, e retornaria ao centro 

na expiração seguinte. Este retorno se dava no momento em que o ator iniciava o movimento 

com o outro membro inferior, mantendo o controle dos músculos envolvidos, bem como da 

respiração, sem perder a já trabalhada centralização, realizando então uma dissociação da 

cintura pélvica o que incentivava o reconhecimento e o controle do corpo como um todo. 

Começava a relação com o equilíbrio, ainda que bem estático neste caso. 

Em sequência, realizávamos a Ponte, exercício no qual o ator era estimulado a retirar a 

região glútea do solo, acionar a cintura pélvica e os músculos abdominais durante a expiração, 

e retirar vagarosamente cada vértebra do chão (da lombar para a cervical). Com isso o ator 

assumiria uma posição de prancha invertida e retornaria à posição inicial na expiração 

seguinte (agora da cervical para a lombar), a fim de que percebesse os músculos e ossos 

envolvidos, os momentos da respiração, o eixo da coluna, a centralização, por meio da 

concentração e análise do próprio corpo. O objetivo é estabelecer uma relação de coesão e 

consciência da coluna vertebral, considerada por Grotowski e Barba como o leme da energia 

do movimento (Figura 13). 

 

Figura 13: Ponte – Execução e músculos acionados 

 

Fonte: Ellsworth (2015, p.49) 
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De certa forma, este exercício, realizado de maneira basicamente estática, com 

pequena variação da posição inicial para a final, funcionava como uma evolução das posturas 

da RPG. A intenção era acionar as musculaturas utilizadas para manter o equilíbrio e a 

postura centralizada e, assim, possibilitar melhor compreensão dos músculos, ossos e 

articulações envolvidos na execução do movimento, além de estimular a consciência sobre 

essas estruturas nas variações destas posições, posteriormente utilizada em diversas cenas.  

 

Figura 14: Roll Up fase 1 – músculos acionados 

 

Fonte: Ellsworth (2015, p.35) 

 

Ainda com base na técnica do Pilates, outros exercícios foram inseridos como o Roll 

Up (Figuras 14) no qual o indivíduo, deitado no solo, eleva vagarosamente a região cervical e 

a porção superior do tronco, acionando abdominais, de forma a manter o alinhamento da 

coluna; após retornar a posição, o ator deve pensar em cada vértebra que será novamente 

colocada em contato com o solo. Este exercício estabelece relações com as possíveis 

mobilidades da coluna de maneira orgânica, alinhada, fluida e apropriada ao corpo que irá se 

deslocar em cena e realizar ações como banho, levantar da cama ou desnudar incitando 

sensualidade. 

A partir destes exercícios, dispara-se a possibilidade da realização de outras práticas 

nas quais se inserem membros superiores e membros inferiores, como o Hundred (Figuras 15) 

em que o indivíduo está na posição anterior, com o tronco ligeiramente elevado, e a seguir 

retira as pernas do chão, aciona os músculos abdominais e movimenta os braços ao lado do 

tronco por alguns segundos; ele é estimulado a associar estes movimentos com a respiração e 

a centralização, mantendo o períneo constantemente ativado e, ao mesmo tempo, controlando 

todo o corpo. Assim, o ator é levado a pensar em diversos conteúdos apontados anteriormente 
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como equilíbrio, controle de tronco, oposição de forças e prontidão associados à respiração, o 

que seria bastante exigido na encenação.  

 

Figura 15: Hundred – músculos acionados 

 

Fonte: Ellsworth (2015, p.115) 

 

Passamos ao Teaser, um exercício que exige maior habilidade e concentração, o que 

sugere até maior compreensão dos itens já abordados. Neste, o ator parte do solo, onde está 

deitado, elevando braços acima da cabeça como se fosse pegar alguma coisa sobre o crânio e, 

assim, levar para frente, até a região do tórax, elevando também o tronco; ao mesmo tempo, 

as pernas eram suspensas como se fossem encontrar com os membros superiores (Figura 16).  

 

Figura 16: Teaser 

 

Fonte: Ellsworth (2015, p.88) 
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Em seguida, ele deveria retornar à posição inicial, de maneira controlada, sem 

instabilizar o tronco, acionar muito dos abdominais e músculos do períneo na pelve e manter a 

respiração. Estas sequências poderiam ser utilizadas em diversas cenas a serem trabalhadas, 

como no momento em que a neta troca a roupa da avó na cama ou realiza o banho na 

banheira; ali, a interação das duas conflitava com a oposição dos corpos por meio da 

contração dos músculos abdominais. 

Na sequência os atores eram convidados a fazer o exercício chamado de Equilibrista, 

no qual o indivíduo deve ficar em decúbito lateral (deitado de lado) com a coluna ereta e fazer 

variações com os membros superiores e inferiores, entremeados por incursões respiratórias. A 

cada expiração os braços e as pernas eram flexionados ou estendidos ao lado do corpo, 

mantendo-se o equilíbrio do tronco e, mais uma vez, deveria acionar músculos abdominais e 

do períneo. Este exercício, portanto, foi pensado para facilitar as transições e deslocamentos 

do corpo no espaço que ora seriam feitos diretamente no solo, ora caminhando, ora sobre 

adereços cênicos. O objetivo era estimular ator a reconhecer quais estruturas eram necessárias 

para se manter na posição, e minimizar tensões em regiões que não fossem ser utilizadas 

durante a realização das ações físicas em cena. 

 

Figura 17: Quadrúpede 

 

Fonte: Ellsworth (2015, p.77) 

 

Ainda com objetivos de criar uma relação consciente sobre a integridade e estabilidade 

corporal durante execução das ações físicas, era realizado o Quadrúpede (Figura 17). Neste 
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exercício, o ator, anteriormente na posição de decúbito lateral, era levado a rolar até a posição 

de decúbito ventral (com a barriga no solo). Para isso deveria controlar o tronco e, logo 

depois, deveria se colocar em posição de um animal de quatro patas, manter a coluna ereta e 

imaginar que uma linha reta passaria do seu crânio até a região glútea. Assim, havia a 

indicação de elevar membros superiores e inferiores ao mesmo tempo, porém de maneira 

alternada entre direito e esquerdo, sempre associado à respiração, e o ator precisaria manter a 

coluna ereta e equilibrada. 

Neste exercício também era estimulada a consciência dos músculos, tanto os que 

seriam utilizados para deslocar o membro no espaço, quanto para manter o equilíbrio o mais 

próximo possível da integridade, do alinhamento. O ator deveria realizar o exercício com a 

mínima interferência sobre o tronco. Isto propõe além de consciência, controle e fluidez para 

a execução, ao mesmo tempo em que sugere a limpeza dos movimentos e o afastamento de 

clichês ou variações inadequadas que poderiam causar problemas no tronco e desvirtuar a 

finalização da ação física. 

Figura 18: Gato Arrepiado 

 

Fonte: Gavin (2010, p.48) 

 

Partindo da posição utilizada no exercício anterior, variações como o Gato Arrepiado 

(Figura 18) eram solicitadas ao ator quando, na fase expiratória, deveria empurrar a cicatriz 

umbilical (o umbigo) na direção do teto, arquear a coluna como faria um gato com arrepios, 

retornar à posição inicial de coluna ereta na expiração seguinte e criar a mobilidade para 

deslocar e depois voltar à posição inicial. Este procedimento exige entendimento dos 

músculos que trabalham de maneira orgânica e combinada para manter a postura como forças 

opostas equilibradas e integradas com objetivo de alongar a cadeia posterior, além de facilitar 
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a compreensão da mobilidade da coluna, o que seria muito utilizado pelas personagens para 

demonstrar voluptuosidade, esconder algo ou criar uma relação de conquista com o outro.  

Muitos dos exercícios ora apresentados visavam à composição de uma sequência de 

cenas na qual os atores permaneciam muito tempo no chão do palco para demonstrar trânsito 

dos seus locais de origem, realizar uma possível briga, assim como para dormir e acordar 

(Figuras 19 a 21). 

Figura 19: Ponte – posição inicial (Thiago/Finos Trapos) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 20: Ponte – posição final (Thiago/Finos Trapos) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Durante a execução dos exercícios a relação com a aplicabilidade para a cena era 

sempre sinalizada, uma vez que muitas variações corporais seriam exigidas tanto do ponto de 

vista da composição particular a cada ator, sobre o modo como compreende e cria as 

características físicas da sua personagem, quanto da totalidade da encenação; esta exigiria 

variações em diversos planos, com atores realizando ações ora em pé, ora sentados em 
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ambientes instáveis, ora no chão se arrastando no solo ou ainda relacionando seus corpos 

entre si. 

 

Figura 21: Equilibrista (Thiago e Polis/Finos Trapos) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Cabe salientar que alterar a relação entre as bases nos pés e na região pélvica indica 

que o ator precisa acionar, em determinado momento, mais músculos na região do períneo e, 

em outra ocasião, músculos do tronco como os abdominais. Pretende-se, assim, permitir a 

mobilidade consciente do corpo como um todo e, após a variação de movimentos, retomar a 

organização corporal desenvolvida para a composição da personagem mantendo a estrutura 

corporal em constante estado de prontidão. 

Na realização dos exercícios, pude notar que os integrantes do grupo Finos Trapos 

percebiam a conexão direta com as cenas que seriam trabalhadas. E isto é importante destacar 

uma vez que o discurso, aparentemente técnico, assustava a equipe, e, por vezes eu era tido 

como ortodoxo demais ou excessivamente cartesiano com as abordagens anatômicas. Mas 

cabe ponderar agora que muitos dos termos que utilizei na época já eram empregados em 

abordagens feitas pelo grupo, até mesmo antes das minhas inserções o que apontava que, mais 

uma vez, estava estar em um caminho que oportunizava colocar em prática os pressupostos da 

pesquisa (Figuras 22 e 23). 

Figura 22: Cena O Vento da Cruviana 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 23: Cena O Vento da Cruviana 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

4.2.2.5 Carrinho de mão: elemento cênico delineador de ações 

 

Vários exercícios que contribuíam para o delineamento das ações físicas foram 

realizados dentro do carrinho de mão, elemento cênico central da encenação, que foi adaptado 

para funcionar como múltiplos objetos cênicos em diversos momentos da encenação. Durante 

a realização destes exercícios, eram sempre sinalizados aos atores, os músculos e ossos 

envolvidos, com o intuito de enfocar as estruturas a serem priorizadas para manter o corpo 

alinhado e estabilizado ao executar as ações. A própria utilização deste objeto cênico já criaria 

uma atmosfera de instabilidade, o que interessava ao conceito da encenação como um todo. 

O simples ato de subir e descer do carrinho já sugeriria diversas modificações no 

corpo, como a necessidade de alargar a base, flexionar o quadril e o joelho para colocar o pé e 

conseguir alguma estabilidade. Os atores deveriam então inclinar e flexionar o tronco para 

dentro do objeto, deslocando o centro de gravidade, ao mudar a posição da cabeça; para isso 

era preciso acionar os músculos abdominais a fim de manter o equilíbrio, e os membros 

superiores para apoiar na barra lateral e então ficar de pé. 

O treino de subir e descer do carrinho foi bastante realizado e com intensa 

interferência durante a sua execução no sentido da indicação dos termos trabalhados acima, 

como centro de gravidade, equilíbrio, além da base na pelve (power house) como possíveis 

ativadores da consciência corporal. Tinha-se como objetivo efetivar o controle postural, a 

noção de espacialidade e criar fluidez nestes movimentos, o que poderia contribuir para o 

desempenho das ações físicas que seriam associadas às cenas ocorridas dentro e fora do 

carrinho. 
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Após cerca de três meses de ensaios, inseri nos treinamentos o uso da bola suíça24 e de 

uma plataforma instável para exercitar equilíbrios e desequilíbrios bem como manter as 

noções de posição anatômica, centralização, concentração, eixo, equilíbrio, fluidez, 

coordenação e atividade reflexa em um campo em desequilíbrio. Tudo isso era associado à 

percepção das porções corporais em uso, integrada a novos contextos como instabilidade, 

mobilidade funcional, transferência de peso dinâmica, autoconfiança, energia e 

condicionamento cardiorrespiratório. 

Os exercícios também tinham por objetivo trabalhar de maneira mais intensa os 

desequilíbrios em cena e ativar, de modo mais dinâmico, as musculaturas envolvidas nos 

movimentos, a exemplo das que seriam realizadas no carrinho, assim como outras: como o 

momento em que a neta caminha empurrando a avó ou quando a menor dá banho na mais 

idosa. Estes atos exigem intenso trabalho de corpo dos atores numa conexão quase simbiótica 

para exprimir respostas simultâneas e imediatas ao texto que precisava ser dito e, ao mesmo 

tempo, expressado por meio das ações físicas tanto para demonstrar a circunstância do banho, 

quanto para evidenciar a antagônica personalidade das personagens. 

O treino de equilíbrio instável sugere torções e deslocamentos que exigem do ator 

atenção e acionamento de diversas estruturas orgânicas no sentido de ativar e manter a 

prontidão cênica para cada nova variação decorrente do andamento das cenas. Além disso, era 

preciso garantir fluidez e plasticidade nos movimentos aliada a expressão cênica desejada 

para ativar a consciência corporal do ator, de maneira integrada à sua prática, associada à 

inserção dos conteúdos propostos pela anatomia e cinesiologia. 

De acordo com Colleen Craig (2004), os exercícios na bola proporcionam 

autoconfiança e energia, elevam a harmonia entre o corpo e a mente e estimulam a respiração 

diafragmática. O autor reitera que, por meio desta atividade é possível acionar e treinar os 

músculos que vão favorecer o equilíbrio e o controle corporal, promovendo o 

condicionamento cardiorrespiratório, o alinhamento da coluna vertebral e das cinturas 

escapular e pélvica, além de tonificar os músculos e proporcionar flexibilidade. 

A realização do treinamento em solo instável proporciona situações de exigência 

limítrofe às articulações, levando o indivíduo a reagir ao iminente perigo, o que ocasiona a 

ativação dos impulsos proprioceptivos acionados por receptores no ambiente músculo-

articular; estes são integrados aos centros sensório-motores no cérebro e regulam 

                                                 
24  A bola suíça é um equipamento feito de material sintético resistente capaz de sustentar um indivíduo e é 
utilizado em diversos exercícios, permeando diversas técnicas que tem por objetivo aperfeiçoar a força muscular, 
a coordenação motora e o equilíbrio de tronco, além de estimular a consciência corporal. 
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automaticamente os ajustes na contração dos músculos posturais, que auxiliam na manutenção 

do equilíbrio. 

Segundo Stronjnik (2002), o treinamento funcional em plataformas instáveis é um 

importante parâmetro para a reabilitação e condicionamento neuromuscular, que, 

consequentemente, proporciona a melhora da coordenação e do padrão de recrutamento 

neuromuscular.  

Este tipo de treinamento encontra embasamento nas propostas de Eugênio Barba, 

especialmente quando ele sugere ao ator a necessidade da compreensão do equilíbrio 

dinâmico e da dança das oposições para manter a estrutura corporal livre no espaço e, ao 

mesmo tempo, favorecer a estabilidade instável como propositora das ações e deslocamentos 

necessários em uma cena. 

Portanto, considerando a proposta cênica do Finos Trapos, foi iniciado o contato com 

outro elemento que propusesse uma instabilidade diferente do carrinho, mas que, trabalhasse 

na mesma perspectiva de gerar uma alteração de equilíbrio e, pudesse ser facilmente 

reconfigurada pelo ator ao acionar os músculos e partes corporais oportunas às cenas nas 

quais o elemento cênico se fizesse presente. Para isso, a utilização inicial da bola foi feita por 

meio de exercícios simples como sentar e realizar leves inclinações laterais ou quicar no 

aparelho, mantendo os pés no chão e a coluna ereta, ao mesmo tempo em que se tentava 

orientar o eixo e o centro de gravidade no topo da cabeça em uma linha imaginária que o 

levaria ao teto. Além do mais, os atores eram estimulados a perceber o quanto de força seria 

necessário para deslocar o corpo para cima sem gerar tanta instabilidade, o que demanda o 

acionamento de diversas musculaturas do tronco e dos membros superiores e inferiores para 

manter o equilíbrio. 

 

Figura 24: Sitting Challenge 

 

Fonte: Eloy (2012, p. 1351) 
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Na sequência eram realizados exercícios que estimulariam mais ainda a instabilidade 

como quicar na bola com o joelho em extensão e a perna solta no ar, com o pé em posição de 

ponta (conhecido como Sitting Challenge – Figura 24); isto exigiria mais estabilidade da base 

na cintura pélvica e acionamento dos músculos do períneo, o diafragma urogenital, bem como 

da região abdominal e da porção posterior do tronco para realizar a elevação da perna na fase 

expiratória da respiração e manter o alinhamento corporal. 

A necessidade de treinar o assoalho pélvico e a região perineal, normalmente pouco 

trabalhados no âmbito do aprimoramento corporal, visava aperfeiçoar os deslocamentos no 

espaço da cena, nas transições entre marcha e ortostase, além dos transportes e remoções para 

dentro e fora do carrinho de mão e suas múltiplas funções: ora seria a cama, ora uma banheira, 

ora um adereço da sala de estar. Esta atividade levaria os atores a realizar ações nas quais 

aspectos como transferência de peso, força em membros e mudança do centro de gravidade 

seriam constantemente alterados e necessitariam de atenção para o contínuo ajuste das 

musculaturas e porções corporais envolvidas para manter o equilíbrio e desenvolver o 

desenho do movimento.  

Foram ainda realizados o Situps, espécie de Roll up na bola, assim como o Hip 

Extension e o Hamstring Curl que são evoluções da ponte, com variações: o pé do ator ficava 

fixado na bola ao invés do chão criando um ambiente de maior instabilidade e dificuldade, o 

que necessariamente pedia ao ator o acionar de muitos grupamentos musculares como glúteos, 

quadríceps, isquiotibiais, eretores, espinais, abdominais para vencer a estabilidade gerada de 

maneira funcional e fluida sem sobrecarga mecânica. Os músculos eram sempre sinalizados 

durante a execução dos movimentos, verbalmente ou com a utilização do toque, com 

indicação direta para estimular a sensopercepção e pensar nas estabilidades e instabilidades 

propostas pela encenação. 

Em decúbito ventral, deitado com o abdome na bola, poderia ser solicitada a extensão 

do tronco com o objetivo de alongar a musculatura anterior, bem como sugerir variações do 

quadrúpede ao utilizar a bola como apoio. Com isso, liberam-se braços e pernas 

alternadamente, o que gera mais instabilidade e sugere maior controle e relação efetiva do 

tronco e dos membros no sentido de tentar manter a linha de gravidade o mais próximo do que 

seria acionado em situações de desequilíbrio. Ainda era possível a bola ficar sob os pés e o 

ator realizar apoios (flexões com os braços no solo). O objetivo era estimular o 

reconhecimento e acionamento de estruturas pertinentes a movimentos similares e que seriam 

continuamente utilizados nos deslocamentos em cena. 
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Figura 25: Agachamento fase 1 e 2 

 

Fonte: Goldenberg (2010, p. 121) 

 

Na posição ortostática era possível colocar a bola na região posterior do tronco e 

realizar mini-agachamentos na fase expiratória da respiração, tanto para descer quanto para 

subir (Figura 25), o que potencializa o tônus dos músculos inferiores e exige a manutenção da 

postura, do eixo, da centralização e do centro de gravidade. Para isto, acionavam-se os 

músculos abdominais, bem como os eretores espinais no dorso do tronco, tendo por objetivo 

treinar, de forma estática, as subidas e descidas e reforçar a ideia da necessidade de 

sustentação corporal nas bases dos pés e da pelve, ambas associadas ao alinhamento do tronco 

com a cabeça e os olhos que normalmente ditam as direções das ações físicas utilizadas em 

cena. 

Ao utilizar a plataforma instável, o objetivo era estimular os receptores de movimento 

a atingirem sua atividade máxima no sentido de orientar músculos, ossos e articulações, 

guiados por nervos que recebem informações destes proprioceptores para manter a posição do 

corpo. Ademais, buscava-se aguçar a necessidade de perceber e ajustar o corpo em situações 

que normalmente fogem ao controle, quando se está imbuído de diversas funções e 

responsabilidades exigidas em uma encenação desde o seu processo de composição. 

Os atores recebiam a indicação de subir na plataforma, que nada mais é do que um 

disco onde se coloca os pés, com uma esfera de tamanho menor que o disco embaixo deste, 

criando o ambiente instável (Figura 26). Mesmo com os dois pés sob a plataforma é exigido 

que todo o corpo se relacione para manter o equilíbrio e assim o centro de gravidade. Esta 

proposta também simula as alterações que ocorreriam no carrinho com cenas em que os atores 

ficariam de pé no mesmo, bem como nos deslocamentos cênicos, ao estimular o foco nos 

grupos musculares que deveriam ser utilizados para realizar transferências de peso entre os 

membros ou configurar o equilíbrio corporal em cena. 
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Figura 26: Plataforma instável 

 

Fonte: Kisner (2009, p.829) 

 

Ao abordar a necessidade de o ator alcançar um equilíbrio precário e dinâmico que em 

cena demonstre um corpo-em-vida, um corpo vivo, que realiza movimentos orgânicos e 

fluidos, Barba diz que é preciso se aproximar da instabilidade, da possibilidade de estimular o 

corpo a transitar por novos ambientes: 

Toda técnica extracotidiana é consequência de uma mudança do ponto de equilíbrio 
da técnica cotidiana. Esta mudança afeta a coluna vertebral: o tórax e, portanto, a 
maneira como a parte superior do corpo e estendida; a maneira como o quadril é 
mantido, isto é, o modo de se mover no espaço (BARBA, 1995, p.232). 
 

Assim, era sugerido aos atores aumentar ou diminuir a base formada pelos pés na 

plataforma para que essas variações criassem mais instabilidades ao aproximar ou afastar os 

pés, bem como colocar apenas um dos pés no disco. Além disso, eles eram orientados a 

estender ou flexionar o tronco na prancha, de modo exagerado, grande, pequeno, amplo 

associado às alterações realizadas na base. 

Esses exercícios tinham objetivos muito específicos, diante da proposta de encenação 

atual do Finos, e exigiriam dos atores o acionamento de mecanismos estáticos, dinâmicos, 

instáveis e estáveis, porém sem perder a consciência corporal. Outras propostas de 

movimentação também eram realizadas com o uso simultâneo dos aparelhos como subir na 

plataforma, segurando as bolas, flexionando os joelhos e quadris no disco e apertando a bola 

contra os braços em extensão (Figura 27). 

Nesse sentido, outra possibilidade era trabalhar com circuitos de metas e obstáculos no 

ambiente, de modo que os atores eram orientados a andar em linha reta, depois em zig zag, 

em círculos, usando a bola como obstáculo e a plataforma como um das vias de instabilidade 

do caminho. Trata-se de um treino direcionado para os deslocamentos a serem utilizados na 

cena com objetivo de estabelecer relação de propriedade do construto corporal frente aos 

obstáculos criados pelos objetos da encenação. 
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Figura 27: Treino plataforma instável 

 

Fonte: Goldenberg (2010, p.70) 

 

Durante todo o processo de ensaio diversos exercícios foram realizados, de modo que 

sempre tentei encaminhar a execução destes com base nas estratégias que lancei ao grupo, 

ainda no nosso primeiro contato, e que foram cada vez mais aprofundadas ao longo dos 

encontros que tivemos. Além dos exercícios específicos para o treino corporal, sempre eram 

inseridos por Frank os treinos vocais e, por mim ou por ele, os alongamentos, principalmente 

de cadeia posterior de tronco e de membros inferiores, estruturas normalmente bastante 

encurtadas pela necessidade de nos manter posturalmente alinhados em posição anatômica. 

Neste percurso, houve também aula expositiva com modelos anatômicos do esqueleto 

humano e dos músculos do corpo, bem como apresentação e explicação com figuras 

demonstrativas em dispositivo eletrônico (tablet) para poder falar mais de perto sobre as 

estruturas em uso, o que era potencialmente discutido e orientado nas conduções técnicas. 

Diante do desenvolvimento da dramaturgia do espetáculo, saberíamos que Avó e Neta 

travariam uma relação de amor e ódio, entremeada por um misto de dependência versus 

necessidade de ganhar liberdade. Por isso, em determinado momento inserimos a bola como 

elemento de disputa entre elas. A Avó iria tentar roubar a bola da Neta; esta por sua vez iria 

utilizar a sua bola para realizar torções corporais que simulassem desejo, frescor, sexualidade, 

pureza, brincadeira e perversidade por caminhos sinuosos e instáveis. Estes caminhos eram 

definidos e permitidos pelo ambiente e pelos materiais disponíveis no espaço, como as bolas e 

as plataformas, ou qualquer dispositivo como degrau, ou falta de algum pedaço de piso que 

exigisse do ator o resgate do trabalho gerado e estimulado no seu corpo e na sua mente. 

Em outro momento deste exercício foi solicitado que os atores selecionassem uma 

frase que representasse a ideia central da cena e a transferissem corporalmente em ação no 

diálogo corporal com o parceiro de cena. Era uma clara referência à frase-núcleo do professor 
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Harildo Déda e ao superobjetivo de Stanislávski como argumento propositivo das ações 

realizadas, levando os atores a estabelecer o contato direto e de maneira prática entre o jogo 

de cena, o domínio corporal e o discurso da encenação.  

Essas sequências guardam relação com cenas específicas e ao mesmo tempo com toda 

a ambientação da encenação proposta pelo grupo Finos Trapos no momento em que 

produziam o sétimo espetáculo que integraria o seu repertório. Como os atores dispunham de 

pouquíssimo material cênico, precisavam fisicalizar muito as ações, visto que eram apenas 

dois integrantes intérpretes contando as histórias e desdobramentos das vidas destas mulheres. 

Esse é o ofício e a mágica do ator. Mas há que se preparar, que se pensar estrategicamente 

como compor o material corporal e cênico a ser utilizado. 

 

Figura 28: Treino subir e descer do carrinho – (Polis Nunes/Finos Trapos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 29: Treino de mobilidade no carrinho (Thiago Carvalho/Finos Trapos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Assim, uma das grandes preocupações era a utilização do elemento cênico múltiplo, o 

“carrinho de mão adaptado”, o que faz lembrar Grotowski quando propõe um teatro pobre em 
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que a técnica pessoal e cênica do ator é o cerne da arte teatral. E, neste sentido, o grupo optou 

pelo intenso trabalho corporal como eixo direcional. Chamo o elemento cênico de carrinho de 

mão adaptado, porque colocando uma cortina virava um quarto, retirando a cortina e deixando 

as barras laterais postas para fixar o pano, a estrutura era transformada em uma banheira, ao 

passo que removendo tudo o carrinho virava um veículo, um meio de transporte da Avó que 

seria conduzida pela Neta ao longo da estrada a ser percorrida. 

As sequências aqui apresentadas, em especial as últimas, visavam justamente facilitar 

o trâmite da utilização do carrinho no sentido de criar um campo relacional entre os atores que 

subiriam e desceriam do veículo, que empurrariam, deitariam, dormiriam, trabalhariam, se 

assustariam, se banhariam, gritariam, brigariam, se reconciliariam ou não no chamado 

elemento cênico múltiplo. Com isso, estimulavam-se também os elementos cognitivos ao 

congregar argumentos apresentados sobre a estrutura corporal, suas relações espaciais e seus 

movimentos dentro de diversos contextos associados, como pretexto para compor o texto a ser 

encenado (Figuras 28 e 29). 

 

4.2.2.6 Prospecções perceptivas em uma construção cênica: prenúncio ininterrupto de uma 

trajetória 

 

Essa trajetória leva a crer que foram alcançados alguns resultados no que tange a 

estimular um processo de composição pelo viés do treinamento e conhecimento da estrutura 

corporal propiciando ao ator se utilizar de referenciais anatômicos e cinesiológicos para 

construção das ações físicas. Isto pôde ser observado por meio de relatos diretos e indiretos 

dos atores em especial, de toda a equipe, e até de pessoas que assistiram ao espetáculo e 

disseram estar implícito no contexto da encenação que um trabalho corporal intenso foi 

realizado (APÊNDICE). 

Neste sentido há de se concordar com Burnier (2001, p.171) quando este sugere que o 

treinamento com objetivo de preparar o ator, “explora suas capacidades e trabalha suas 

dificuldades, alargando seu léxico, dilatando seu corpo e abrindo caminhos para o fluir de 

suas energias potenciais”. Isto faz pensar na importância de abordar os fundamentos da ação 

física, associados ao conhecimento da estrutura corporal como premissa para realizar e 

sustentar as inconstâncias demandadas durante o desenvolvimento da encenação. 

Para Barba (2009, p. 176) “o treinamento ensina a tomar posição seja como 

comportamento extracotidiano sobre o palco, seja perante a profissão, o grupo no qual se 

trabalha, o contexto no qual está inserido”, sugerindo que o ator atinge sua autonomia, 
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podendo desenvolver os valores da sua profissão e melhor explorar a cena. Já Stanislávski 

(1999, p.196) diz que “nenhum artista está acima da necessidade de manter em ordem seu 

aparelhamento físico por meio dos exercícios técnicos necessários”, o que justifica a 

imprescindibilidade em realizar o treinamento corporal, além de inferir a necessidade do 

reconhecimento da estrutura corporal como suporte para a composição cênica. 

Assim sendo, pode-se dizer que, durante a prática e/ou contatos com atores, realizados 

na pesquisa, problematizou-se a composição corporal por meio do treinamento ao estimulá-

los a pensar as ações físicas de maneira estratégica, não somente intuitiva, mas de forma 

técnica antes e durante a realização das cenas. Ao explorar um olhar sobre o corpo e sua 

estrutura física e ampliar a consciência sobre como colocar este corpo em ações coerentes 

com as exigências da encenação, objetiva-se alcançar fluidez e organicidade na realização dos 

desenhos gestuais que representem, espelhando sensações e emoções. 

Nesta pesquisa foi oportunizado o trabalho com atores de perfis distintos e atingir 

objetivos em todos os casos relatados, não estando em jogo a quantidade, mas sim a qualidade 

destes objetivos e seus alcances dentro deste universo. Trata-se, afinal, de experiências 

pessoais em contextos específicos. Seria possível mais uma vez pensar a quem ou a que tipo 

de teatro serviriam os questionamentos aqui apresentados. Ainda assim, acredita-se aqui a 

pesquisa sirva ao teatro, ao ator que pretende cada vez mais desenvolver um trabalho para 

além da qualidade, que seja próprio, único e atenda aos caminhos, perspectivas e expectativas 

do profissional das Artes Cênicas. 

Torna-se relevante refletir sobre as possibilidades de investigação da prática do ator ao 

criar um cabedal perceptivo, por meio de exercícios, em um treinamento, como um sistema de 

aperfeiçoamento que facilite o planejamento e a realização de ações físicas na cena. Barba 

(2009, p.141) diz que “os exercícios do treinamento físico permitem desenvolver um novo 

comportamento, um modo diferente de mover-se, de agir e reagir”; e reafirma que, com o 

treinamento, o ator pode misturar, explodir e controlar suas energias potencializando a 

representação teatral.  

Estreitam-se, assim as relações entre conceitos teatrais, como os do equilíbrio precário 

proposto por Barba, e a construção das ações físicas desenvolvida por Stanislávski às 

possibilidades de análise do corpo humano na perspectiva da anatomia e da cinesiologia no 

intuito de atingir a organicidade na cena. No entanto, é de extrema importância que outras 

pesquisas sejam desenvolvidas para aprofundar os caminhos da preparação do ator no âmbito 

na consciência corporal, com o objetivo de potencializar o trabalho cênico e facilitar a criação 

do papel. 
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5. MOVIMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito inicial deste estudo foi encontrar conexões entre os conceitos cênico-

teatrais, a abordagem anatômica do estudo dos corpos humanos e a análise de movimentos por 

meio da cinesiologia como proposta de ampliar as possibilidades da preparação corporal para 

composição de personagens em um processo de encenação. 

No exercício laboral do ator, o corpo muitas vezes é o instrumento base para a 

concepção da proposta artística a ser desenvolvida. Nesta perspectiva, as ideias aqui 

apresentadas visam facilitar o processo de construção das ações físicas ao amplificar o 

entendimento e a compreensão dos conceitos que cercam a estrutura corporal seus limites e 

capacidades. O objetivo é permitir ao ator, a interação com o outro e com o mundo, através da 

ampliação do uso do seu instrumento corporal, de modo que os movimentos sejam realizados 

de forma consciente, integrada, limpa e clara tanto aos olhos do ator quanto do espectador. 

 Para isso, propõe-se atingir o nível cognitivo do ator de forma que ele possa 

desenvolver uma atuação não somente intuitiva, mas também orgânica em relação aos 

movimentos realizados em uma cena específica ou em toda a encenação. A via proposta é o 

estudo anatômico do corpo humano em constante associação com a elaboração das ações 

físicas no intuito de estimular a consciência corporal como facilitadora da expressão das 

emoções e da composição cênica, tendo como base o treinamento do ator por meio de técnicas 

corporais. 

No entanto, o desafio de aliar contextos, sensações, sentimentos e emoções aos 

movimentos, às expressões e impressões dentro de uma cena, exige do ator muita 

concentração sobre o que quer dizer, principalmente, sobre a história a ser contada pelo seu 

corpo, agora transitando nas características físicas da personagem. Cabe a ele, enquanto 

compositor de uma obra, compreender que existem limites potenciais na sua própria estrutura 

orgânica, nem sempre muito conhecida. 

Os atores normalmente têm acesso limitado aos conteúdos que dialogam com a 

construção cênico-corporal do ponto de vista anatômico e de forma mais técnica. Quando 

abordados, estes conteúdos, muitas vezes, não são apresentados na perspectiva aqui 

discorrida, o que não quer dizer que isto afete os resultados a que se propõe cada pesquisador, 

como o provam Barba, Grotowski, Stanislávski e outros mestres da cena.  

Além disso, a nomeação e classificação dos termos que integram a nossa estrutura 

orgânica, como ponto de partida da construção corporal, pode parecer aos atores uma atitude 

ortodoxa, até mesmo impeditiva da livre fruição do processo criativo, o que, na minha 
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concepção e na prática desenvolvida não procede. Entendo que, ao compreender o aparato 

anatômico e cinesiológico o ator pode utilizar de imagens previamente visualizadas, de forma 

consciente, para fisicalizá-las em seu corpo durante o processo de construção de uma 

personagem. 

Por isso é que se propõe um método orgânico de atuação que conjecture corpo, 

aspectos cognitivos, movimentos e ações físicas a partir da análise das inflexões posturais, 

organizacionais e sistêmicas do corpo do ator, aliado ao estudo dos possíveis esquemas 

corporais demandados no processo de encenação. 

É possível pensar na proposição das cenas que serão realizadas e, a partir disto, 

elaborar um treinamento que contribua para estreitar uma relação consciente entre as porções 

corporais, por meio das ações físicas, e o discurso da encenação. Consciente da própria 

estrutura, o ator poderia escolher quais partes do seu corpo realmente deveriam ser utilizadas 

para sua expressão em cena. 

Acredito que a organicidade cênica está no corpo do ator e pode ser desenvolvida, ou 

melhor explorada, ao se estimular a percepção e consciência sobre o próprio corpo como 

possíveis moduladores durante a construção das personagens. Mas isto requer treinamento, 

pois atingir a chamada segunda natureza, que imputa ao ator uma naturalidade assertiva e o 

permite se relacionar com o colega de cena e consigo mesmo, exige do profissional das Artes 

Cênicas destreza e habilidade corporal, além de capacidade de raciocínio e exploração 

sensorial. 

Não é de hoje que as pesquisas e os discursos relativos ao treinamento do ator existem. 

A proposta de Stanislávski ao abordar as ações físicas como ponto de partida para a 

construção das intenções na interpretação, aparentemente contrária à sua primeira fase de 

trabalho, imprime ao ator a necessidade de explorar o seu construto corporal para desenvolvê-

lo em uma encenação.  

Quando Grotowski propõe estruturar as ações físicas de maneira esquematizada, em 

uma partitura a ser utilizada pelo ator, por meio da análise e reconhecimento dos movimentos 

a serem realizados em cena, novamente o corpo é o foco do trabalho. 

Essas ideias são ampliadas por Eugênio Barba quando propõe a pré-expressividade. 

Ele leva a crer que seria possível preconceber determinados movimentos e expressões e 

colocá-los em uma encenação ao discutir elementos que descrevem o corpo e decupam o 

movimento, a exemplo da visão de coluna vertebral como leme, eixo estrutural do organismo, 

assim como o equilíbrio instável, que necessita da oposição de forças musculares para manter 

a sua integridade. 
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Entretanto, é possível considerar até que ponto a inserção dos conteúdos que estudam 

a estrutura orgânica, no contexto da preparação de um trabalho cênico, apenas imputa ao ator 

a necessidade de preparar o corpo por meio de estratégias de flexibilidade corporal ou 

realmente amplia o entendimento de sua própria estrutura, tornando-o consciente de si 

mesmo, de modo a tornar o corpo um elemento cênico cada vez mais facilmente configurável 

em relação ao que se intenciona representar. 

Ao se estimular a percepção e análise das características físicas da sua personagem e, 

assim, fisicalizá-las, é importante propiciar ao ator o conhecimento sobre o ambiente 

estrutural corpóreo. Isto se refere aos órgãos, porções corporais, membros superiores e 

inferiores, coluna vertebral, músculos e ossos do ponto de vista anatômico que, aliado aos 

conceitos cinesiológicos como eixo, centro de gravidade, equilíbrio, alavanca, posição 

anatômica como fonte de compreensão e entendimento do próprio corpo podem garantir um 

campo informacional que propicie ao ator realizar ações de maneira consciente em cena. 

Buscar símbolos para ensinar sobre o corpo, especificamente a artistas cênicos, 

objetiva orientar a interpretação corporal a criar estratégias sobre o que olhar e como olhar 

este corpo a ser representado. Os humanos, por sua capacidade de criar, atribuem significados 

psicológicos ao símbolo e, ao aplicá-los nas atividades exigidas na vida diária, podem aliar 

conteúdos orgânicos à construção das ações físicas e à composição do ator facilitando as suas 

execuções. A utilização desta significação simbólica pode facilitar a composição cênica. 

Neste contexto, a interseção de técnicas corporais, como a RPG e o Pilates, aqui 

utilizados, aliadas aos conteúdos cênicos, anatômicos e cinesiológicos, abrem um caminho 

que auxilia o ator a descobrir paralelos corporais pouco acessados e trazê-los à realidade física 

das ações necessárias à encenação. Isto permitiria a ele perceber novas possibilidades e 

diferentes percursos para a composição corporal do seu discurso cênico. 

Diferentes espetáculos podem ser concebidos com base nas mesmas matrizes. A 

questão está na dosagem dessas matrizes. O ator pode alterar essa dosagem e até mesmo 

modificar essas matrizes no tempo e no espaço; e isto é conseguido com o treinamento 

corporal, realizado por meio de técnicas específicas, associadas aos conceitos da anatomia e 

da cinesiologia, as quais seriam memorizadas e codificadas pelo ator para atingir o domínio 

do seu instrumento de trabalho. 

Dentro desta perspectiva, é possível conceber ações físicas, estruturá-las sob a forma 

de partituras e analisá-las de fora da cena, antes mesmo até de realizá-las. É como se fosse 

possível compor as ações em um ambiente virtual, uma espécie de 3D de si mesmo e da 

personagem, que desenvolvesse a visualização e a interpretação do que se pretende encenar e 
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permitisse ao ator vestir essas ações de maneira mais apropriada, após compreender a sua 

totalidade. 

Assim sendo, a integralização e compreensão dos conteúdos teatrais aos anatômicos 

devem auxiliar a concepção e a execução de qualquer ação, movimento, gesto a ser realizado 

no processo de criação. O entendimento da estrutura corporal, por parte do ator, e a sua 

percepção da personagem enquanto construto orgânico pode modificar a forma de pensar 

sobre a encenação e remover alguns obstáculos no processo de composição corporal. 

No desenvolvimento de uma encenação, ao se fragmentar uma única cena, ainda 

vamos perceber que muitos movimentos rápidos e sequenciados acontecem de maneira 

simultânea, coordenada, percebida ou não por quem os realiza, no intuito de exprimir o 

discurso cênico desejado. Atingir esta relação quase uníssona entre o discurso da proposta 

cênica com as ações físicas representadas nas regiões corporais, requer treinamento da 

estrutura corporal do ator. 

Falamos por meio de movimentos. Ditamos por meio de ações físicas e nos 

relacionamos com outros indivíduos através da dinâmica corporal que se pretende eloquente a 

ponto de atingir e interferir no pensamento do seu interlocutor permitindo o diálogo. E o 

movimento, para ser realizado, depende de uma solicitação que justifique ao corpo, por mais 

que não tão conscientemente, que existe alguma necessidade para aquele conjunto de 

estruturas sair do local de origem e conectar o ator com o mundo e perfazer as relações em 

que precisa estar inserido. 

Por vezes os atores trabalham e descobrem sozinhos os caminhos que levam à 

composição corporal. É possível dizer até que são estimulados a buscar e se empenhar em 

trabalhar o corpo para a encenação. Mas, nem sempre isto é diretamente acoplado aos ensaios. 

O papel do preparador corporal aparentemente não apresenta um caráter imprescindível, 

embora alguns reconheçam a sua necessidade. 

As dificuldades dos atores em relacionar a sua estrutura corporal com a ação física 

cabível à proposição desenhada pela construção cênica, normalmente aparenta ser 

preocupação e resolução do próprio ator, ainda que este seja acompanhado por preparadores 

corporais e encenadores. Em qualquer circunstância, ele precisa se desvencilhar dos seus 

limites e bloqueios frente às exigências da encenação para exprimir corporalmente o conteúdo 

abordado. 

Neste sentido é importante destacar a necessidade do conhecimento da sua estrutura 

orgânica como foco do trabalho do ator. Para tanto, é necessário que ele esteja em treinamento 
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constante consigo mesmo e possa perceber seus limites, capacidades e desenvolver 

habilidades desejadas para a cena. 

Na proposta em foco nesta pesquisa, presume-se que o corpo do ator deve ser treinado 

constantemente para expressar o discurso cênico proposto, partindo do pressuposto de que o 

autoconhecimento pode ser favorecido pelo aprofundamento no estudo da estrutura corporal 

guiado pela Anatomia e pela Cinesiologia. Aliam-se a isto os exercícios e encontros orgânicos 

propostos por técnicas que trabalham as condições corporais em diversas perspectivas como a 

Reeducação Postural Global e Pilates, dentre outras. 

Reeducar hábitos corporais que efetivaram anos de musculatura erroneamente 

contraída, caracterizando um corpo fora do lugar, exige treino. Para que o movimento possa 

ocorrer em todas as suas potencialidades é necessário saber que músculo contrair, adequar o 

tônus muscular às exigências sugeridas e colocar as porções corporais em equilíbrio. 

O presente estudo leva a crer que o treinamento corporal tendo por base o 

aprofundamento no conhecimento da estrutura orgânica como promotora e executora das 

ações físicas, pode estimular a composição cênico-corporal do ator frente às exigências de um 

processo de desenvolvimento de uma encenação. 

O objetivo pretendido nesta pesquisa, alcançado mais especificamente na abordagem 

com o grupo Finos Trapos, visava a desenvolver no ator uma consciência corporal, ao 

estimular a atenção ao que ocorre no corpo e com o corpo em situações diversas, o que pode 

permitir atingir distintos níveis de habilidade física e levar a atuação para uma propriedade 

cênica única e pessoal. 

Acredito que novos estudos devem ser feitos para, além de potencializar a 

possibilidade de este conteúdo ser abordado pelos atores para estreitar laços entre estas ideias 

de forma mais apropriada e necessária ao campo das Artes Cênicas. 

Pesquisas podem ser realizadas com o propósito de integrar conceitos e abordagens 

corporais no ambiente cênico e explorar outras vertentes de investigação, estabelecendo 

grupos de trabalho mais específicos, com características previamente definidas, a exemplo de 

faixa etária, sexo, tempo de formação e atuação teatral similares. Melhor ainda se o 

pesquisador puder ser efetivamente o preparador corporal dos atores incluídos no processo de 

construção da encenação, independente do perfil do grupo e/ou poética teatral. 

Embora nem sempre os conteúdos aqui abordados sejam implementados da maneira 

integrada que foi apresentada, pode-se perceber que, de algum modo, existe um uso coerente 

desta vertente na prática teatral. Isto é reforçado, inclusive, em alguns discursos e atuações de 
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participantes desta pesquisa, quando dizem que a compreensão do corpo na sua totalidade 

pressupõe um aplanamento no processo de composição corporal na construção da encenação.  

O treinamento do ator por meio de técnicas corporais, auxiliado pelos conceitos da 

anatomia e cinesiologia, pode ser parte integrante da formação teatral por abrir caminhos que 

auxiliam o ator a criar uma composição cênico-corporal e estabelecer vínculos afetivos e 

perceptivos com as ações a serem executadas na cena. Com base nisto, acredita-se que, ao 

incluir estes conhecimentos em sua prática, o ator possa desenvolver uma atuação mais 

consciente em relação às ações físicas realizadas pelo seu corpo. Desta forma, abre-se a 

possibilidade de ele interferir diretamente nas sensações a serem representadas, ao realizar as 

ações físicas com propriedade e aplicabilidade oportuna e ajustada à proposta sugerida pela 

encenação tanto para quem realiza, quanto para quem visualiza a ação desempenhada. 
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APÊNDICE A 
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Cena do espetáculo O Vento da Cruviana 
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ANEXO A 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS OSSOS COM RELAÇÃO À FORMA 

 

A - Ossos Longos: normalmente os maiores do corpo humano. Possuem uma região 

central conhecida como corpo ou diáfise e duas extremidades ou epífises e o seu 

comprimento  é consideravelmente maior que a largura e a espessura. São típicos exemplos os 

ossos do esqueleto apendicular como fêmur, úmero, rádio, ulna, tíbia, fíbula, falanges. 

B - Ossos Curtos: ossos normalmente menores que os demais, parecendo com um 

cubo, tendo seus comprimentos praticamente iguais às suas larguras. Os ossos do carpo, nas 

mãos, e do tarso, nos pés, exemplificam ossos curtos. 

C - Ossos Planos: geralmente são finos e compostos por duas lâminas de tecido ósseo 

compacto. Ossos do crânio, como o parietal, frontal, occipital e outros como a escápula e o 

osso do quadril, são exemplos de ossos planos. 

D - Ossos Irregulares: apresentam morfologia complexa sem correspondência com as 

formas geométricas conhecidas. As vértebras, na coluna, são exemplos marcantes 

E - Osso Sesamóide: desenvolve-se no interior de certos tendões ou da cápsula fibrosa 

que envolve certas articulações, funcionando como um fulcro, uma alavanca para o 

movimento ser realizado. A patela, no joelho, é um exemplo típico deste tipo de osso. 

 

 

Fonte: Tortora (2002, p.169) 
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ANEXO B 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES 

 

 

Fonte: Tortora (2002, p.223) 

 

 

 

 

 

 


